
Představenstvo akciové společnosti 

CANTON a.s. 

 

se sídlem Most, Fr. Halase 1200, IČ 61534455, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad 

Labem, oddíl B, vložka 608 svolává na základě žádosti akcionáře Milana Malegy doručené představenstvu dne 

6.11.2015 podle čl. 7 stanov společnosti 

 

valnou hromadu akcionářů 

na den 14. prosince 2015 v 10,00 hodin 

 

Místem konání valné hromady je kancelář společnosti Most, Čsl. armády 1295. 

 

Program jednání valné hromady vychází z návrhu obsaženého v žádosti akcionáře Milana Malegy ze dne 

5.11.2015 a je doslovným přepisem tohoto návrhu bez pravopisných korektur: 

1. Odvolání všech stávajících členů představenstva Společnosti. 

2. Volba nových členů představenstva Společnosti.  

3. Odvolání člena dozorčí rady Společnosti. 

4. Volba nového člena dozorčí rady Společnosti. 

5. Projednání aktuálního stavu smluv o výkonu funkce všech členů orgánů Společnosti a dále veškerých 

odměn, i veškerých dalších plnění, která jsou na jejich základě těmto členům Společnosti poskytovaná, 

a to včetně předložení podrobné zprávy představenstva o veškerých odměnách a plněních 

poskytnutých Společností členům jejich orgánů za rok 2014 a za rok 2015. 

6. Projednání sdělení předsedy představenstva, že dle jeho informací mělo dojít k podání návrhu na 

likvidaci Společnosti, a projednání případných opatření připravovaných představenstvem k této 

skutečnosti za účelem ochrany Společnosti. 

7. Projednání vzdání se předkupního práva ostatních akcionářů k akciím vlastněným akcionářem 

Milanem Malegou, a to v návaznosti na písemnou nabídku odkupu těchto akcií učiněnou Milanem 

Malegou. Přičemž projednání tohoto vzdání se bude projednáno v samostatném dokumentu. 

8. Projednání udělení či neudělení souhlasu akcionářů a představenstva Společnosti se zřízením 

zástavního práva k akciím vydaných Společnosti, které jsou ve vlastnictví akcionáře Milana Malegy, a 

to k zajištění dluhu do výše 15.000.000,- Kč. Přičemž udělení či neudělení tohoto souhlasu bude 

osvědčeno v samostatném dokumentu. 

9. Projednání udělení či neudělení souhlasu akcionářů a představenstva Společnosti s převodem akcií 

vydaných Společnosti, které jsou ve vlastnictví akcionáře Milana Malegy, a to za kupní cenu do výše 

15.000.000,- Kč. Přičemž udělení či neudělení tohoto souhlasu bude osvědčeno v samostatném 

dokumentu. 

10. Ostatní 

Prezence účastníků proběhne v místě konání valné hromady patnáct minut před zahájením. Účastníci valné 

hromady jsou povinni prokázat se listinnými akciemi nebo hromadnými listinami nahrazujícími tyto akcie. 

Fyzické osoby se dále prokazují platným občanským průkazem nebo obdobným dokumentem. Zástupci 

akcionářů pak plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Korespondenční hlasování se neumožňuje. 



Návrh jednotlivých usnesení valné hromady i jejich zdůvodnění jsou obsahem žádosti akcionáře Milana 

Malegy, která je přílohou této pozvánky.  

Přílohy:  

 -  kopie žádosti akcionáře Milana Malegy o svolání valné hromady ze dne 5.11.2015 

 

V Mostě, dne 11.11.2015 

 

za představenstvo 

CANTON a.s. 


