
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 podle čl. 7 stanov společnosti 

valnou hromadu akcionářů 

na den 11.5.2016 v 10,00 hodin 

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

Program jednání valné hromady:  

1. Zahájení jednání valné hromady a volba orgánů valné hromady 

2. Projednání návrhu na odkoupení některého nemovitého majetku společnosti.  

3. Volba členů orgánů společnosti 

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 nebo 

porovnáním se seznamem akcionářů ke dni konání valné hromady. 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 usnesení valné hromady včetně zdůvodnění: 

1. VH zvolila orgány ve složení navrženém představenstvem a to: předsedající: Vladimír Hůda, 

zapisovatel: Petr Šatra, ověřovatel zápisu: Vladimír Hůda a skrutátor: Pavel Krov 

Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje zvolit za členy orgánů VH osoby, o nichž se domnívá, že jednání 

VH budou také přítomny. 

2. VH společnosti schválila prodej nemovitého majetku  a to v souladu s obdrženou nabídkou na 

odkoupení budovy č.p. 1293 a pozemku číslo parcely 2652/29 o výměře 969 m2 a části pozemku 

2652/18, tvořící funkční celek s budovou č.p. 1293.  

Zdůvodnění: Představenstvo společnosti je plně oprávněno rozhodnout o prodeji nemovitého majetku 

společnosti, nicméně zájemce, zastupovaný zprostředkovatelem, si vymínil projednání své nabídky 

valnou hromadou a z toho důvodu představenstvo valné hromadě tuto nabídku předkládá 

k projednání.  Zájemce hodlá objekt využít jako velkoobchodní sklad spojený s prodejem a vyhradil si 

anonymitu do doby vyslovení souhlasu s prodejem poptávaných nemovitostí. Nabídnutá kupní cena za 

nemovitosti je ve výši 4.350.000 Kč a 350 Kč/m2 pozemku, který bude oddělen jako manipulační plocha 

z pozemku číslo parcely 2652/18 o výměře 900 až 1.100 m2. Takto získané prostředky hodlá 

představenstvo využít na opravu některých budov ve vlastnictví společnosti.  

3. Valná hromada společnosti volí členy představenstva: Pavla Krova, nar.20.3.1965, bytem 

Židovická 215, Most – Vtelno, PSČ 434 01 Ing. Petra Šatru, nar. 21.6.1960, bytem Jugoslávská 

1785/38, Most, PSČ 434 01 a Ing. Vladimír Hůdu, nar. 17.7.1968, bytem Brožíkova 167/11, 

Ústí nad Labem, PSČ 400 01. Valná hromada společnosti dále volí členy dozorčí rady: Davida 

Jirsu, nar. 30.7.1973, bytem Maxima Gorkého, Most, PSČ 434 01, Ing. Jana Cílka, nar. 

30.3.1962, bytem Brněnská 1857/3, PSČ 434 01 a Hanu Valentovou, nar. 23.4.1955, bytem v 

Mostě, Jaroslava Ježka 170/10, PSČ 434 01. 



Zdůvodnění: Funkční období orgánů společnost je tříleté a všichni členové orgánů společnosti 

byli zvoleni na VH dne 23.4.2016. Z tohoto důvodu je třeba, aby VH zvolila členy orgánů 

společnosti opětovně. 

 

  

V Mostě, dne 13. dubna 2015 

 

za představenstvo 

CANTON a.s. 


