
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 21.12.2016 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 záměru přesunu sídla společnosti do objektu č.p. 1302 

3. Informace o vývoji ekonomické situace společnosti za část roku 2016  

4. Nalezení postupu pro přípravu změny stanov 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: Pavel Krov, 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. Valná hromada schvaluje záměr přesunu sídla společnosti do objektu č.p. 1302, ukládá 

představenstvu jeho realizaci a stanovuje limit nákladů spojených s přesunem a rekonstrukcí 

na částku 2.400 tis. Kč bez DPH 

Zdůvodnění: Společnost pro svoji činnost neužívá vlastní prostory, ale tyto prostory si 

pronajímá od třetích osob na základě nájemní smlouvy. Rekonstrukcí dlouhodobě nevyužitého 

objektu č.p. 1302 společnost ušetří na nájemném, zbaví se závislosti na prostorách jiného 

vlastníka, získá důstojné prostory pro vlastní sídlo a zkultivuje část areálu, která dosud chátrá. 

3. VH bere na vědomí stručnou informaci o dosavadním vývoji některých hospodářských 

ukazatelů za rok 2016. 

4. K tomuto bodu není navrženo usnesení.  

Zdůvodnění: Stanovy společnosti nejsou v souladu s platnými legislativními požadavky a přes 

opakované úsilí se dosud nepodařilo dospět k souhlasnému stanovisku akcionářů 

s aktualizovaným zněním stanov. Z tohoto důvodu představenstvo žádá akcionáře, aby 

společně na valné hromadě navrhli takový postup, který by vedl k nalezení shody.  

 

V Mostě, dne 16. listopadu 2016 

CANTON a.s. 


