
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 26.6.2017 v 9,00 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 výroční zprávy za rok 2016 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016.  

3. Schválení účetní závěrky za rok 2016. 

4. Rozhodnutí o rozdělení zisku. 

5. Rozhodnutí o prodeji části pozemku číslo parcely 2652/44 v k.ú. Most II 

6. diskuze k vypořádání majetkového prospěchu akcionáře Milana Malegy 

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. VH projednala výroční zprávu společnosti za rok 2016 a zprávu o vztazích mezi propojenými 

osobami za rok 2016. 

Zdůvodnění: Představenstvo společnosti odeslalo akcionářům výroční zprávu za rok 2016 

v zákonném rozsahu a zprávu o vztazích za rok 2016. Obě tyto zprávy mají být projednány 

valnou hromadou. 

3. VH schválila účetní závěrku za rok 2016. 

Zdůvodnění: Představenstvo společnosti odeslalo akcionářům účetní závěrku za rok 2016 

včetně přílohy. Účetní závěrka byla také dne 24.4.2017 projednána dozorčí radou. Tato účetní 

závěrka má být schválena valnou hromadou.  

4. VH rozhodla o rozdělení zisku za rok 2016 takto. Hospodářský výsledek za rok 2016 ve výši 

195 tis. Kč bude převeden na účet neuhrazené ztráty minulých období.  

Zdůvodnění: Kumulovaná ztráta předchozích období je větší než zisk vytvořený v roce 2016. 

Z toho důvodu představenstvo navrhuje použití hospodářského výsledku, jak je navrženo 

v usnesení. 



5. VH schvaluje prodej části pozemku 2652/44 v k.ú. Most II o výměře 1.000 m2 za cenu 

1.000 Kč/m2.  

Zdůvodnění: Společnost obdržela poptávku ze strany p. Sýkory k odprodeji části pozemku číslo 

parcely 2652/44 v k.ú. Most II o přibližné výměře 1.000 m2. Jedná se o část, která navazuje na 

hranici areálu a probíhá souběžně s oplocením parkoviště. Zájemcem je vlastník sousedních 

pozemků, který má podle svých slov zájem své pozemky rozšířit a zcelit.  

 

6. Zpráva o vztazích konstatuje majetkový prospěch ovládající osoby Milana Malegy, spočívající 

ve využívání firemního vozidla Audi Q7, RZ 4U87373 k osobním účelům. Výše tohoto 

majetkového prospěchu není ke dni konání VH vyčíslena a VH ukládá představenstvu tuto 

výši vyčíslit a zdůvodnit, a to v rámci možností v dohodě s ovládající osobou Milanem 

Malegou. 

Zdůvodnění: Stav, kdy ovládající osoba užívá vozidlo ve vlastnictví společnosti dlouhodobě 

poškozuje společnost a tím i ostatní akcionáře. Tento stav navíc nemá žádné praktické 

opodstatnění, společnost osobní vozidlo ke své činnosti nepotřebuje. Správným řešením by 

tedy byl například prodej tohoto vozidla a úhrada nákladů spojených s jeho užíváním v 

minulosti.  

 

  

V Mostě, dne 15. května 2017 

 

za představenstvo 

CANTON a.s. 


