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Zápis z valné hromady společnosti CANTON a.s. 

se sídlem Most, Fr. Halase 1200, IČ 61534455 konané dne 26. 6. 2017 od 9,00 hodin v kanceláři 
společnosti na adrese Most, Čsl. armády 1295. 

 

 

 

Do zahájení valné hromady se prezentovali následující akcionáři: 

 
počet akcií 

nominální hodnoty 
10.000 Kč 

počet akcií 
nominální hodnoty 

1.000 Kč 

podíl na základním 
kapitálu 

společnosti [tis. Kč] 

Milan Malega 
na základě plné moci 
zastupovaný Petrem Krpcem 

46 2 462/1002 

Pavel Krov 18 0 180/1002 

Ing. Vladimír Hůda 18 0 180/1002 

Ing. Petr Šatra 18 0 180/1002 

 

Celkem se prezentovali akcionáři držící 100 ks akcií v nominální hodnotě 10.000 Kč a 2 ks akcií v 
nominální hodnotě 1.000 Kč, tedy všichni akcionáři, kteří dohromady drží 100% základního kapitálu. 
Valná hromada je tudíž usnášeníschopná. 

 

 

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 

Před zahájením VH předal zástupce akcionáře Malegy Mgr. Krpec předsedovi představenstva písemný protest.  

 

1. Zahájení jednání VH a volba orgánů VH. 
Valnou hromadu zahájil Vladimír Hůda a přednesl návrh představenstva na řídící orgány valné 
hromady v tomto složení: 

předseda valné hromady Ing. Vladimír Hůda 

zapisovatel Pavel Krov 

ověřovatel zápisu Ing. Petr Šatra 

skrutátor Petr Krpec 

O schválení orgánů valné hromady se uskutečnilo hlasování: 

pro proti zdrželo  se návrh přijat 

540 462 0 ANO 

 

Usnesení: Řídící orgány valné hromady byly zvoleny dle návrhu schváleného v prvním hlasování. 
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2. Projednání výroční zprávy za rok 2016 a zprávy o vztazích mezi propojenými 
osobami za rok 2016 

Akcionáři byli seznámeni s Výroční zprávou společnosti za rok 2016 a se zprávou o vztazích mezi 
propojenými osobami za rok 2016. V rámci krátké diskuze byly zprávy projednány. 

Usnesení: Valná hromada projednala Výroční zprávu společnosti za rok 2016 a zprávou o vztazích 
mezi propojenými osobami za rok 2016. 

 

Výsledek hlasování o navrženém usnesení: 

pro proti zdrželo  se návrh přijat 

540 462 0 ANO 

 

 

 

3. Schválení účetní závěrky za rok 2016  
V rámci diskuze byly zodpovězeny dotazy přítomného Mgr. Krpce, které se týkaly výše a účelnosti 
nákladů na reklamu a na kancelářské služby. Byly také zodpovězeny dotazy týkající se výše závazků 
společnosti. 

Usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje účetní závěrku za rok 2016. 

 

Výsledek hlasování o navrženém usnesení: 

pro proti zdrželo  se návrh přijat 

540 462 0 ANO 

 

 

4. Rozhodnutí o rozdělení zisku 
Bylo hlasováno o usnesení: 

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. 

 

Výsledek hlasování o navrženém usnesení: 

pro proti zdrželo  se návrh přijat 

540 462 0 ANO 

 

5. Rozhodnutí o prodeji části pozemku číslo parcely 2652/44 v k.ú. Most II 
po krátké diskuzi bylo hlasováno o usnesení:   

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

Výsledek hlasování o navrženém usnesení: 

pro proti zdrželo  se návrh přijat 

360 180 462 NE 
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6. diskuze k vypořádání majetkového prospěchu akcionáře Milana Malegy 
 

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. Přítomný zástupce akcionáře Malegy se k této 
skutečnosti nevyjádřil.  

 

 

Tím byl program valné hromady vyčerpán a předsedající v 9:29 valnou hromadu ukončil. 

 

 

 

 

 

V Mostě, dne 26. 6. 2017 

 

 

 
 

 

 

 

 


