
Pozvánka
Představenstvo Zemědělské společnosti Vítějeves, a. s., IČO: 252 52 526

    se sídlem Vítějeves 74, PSČ: 569 06
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddílu B, vložce 1476

svolává valnou hromadu,

která se bude konat ve čtvrtek 16. června 2022 od 10,00 hodin v sídle společnosti (v jídelně).

Prezence akcionářů začíná od 9,30 hodin

Pořad jednání:
1. Zahájení  a  volba  orgánů  valné  hromady  (předsedy  valné  hromady,  zapisovatele,

ověřovatelů zápisu a sčitatelů)    
2. Výroční  zpráva představenstva,  roční  účetní  závěrka za rok 2021. Návrh na způsob

rozdělení hospodářského výsledku 
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, stanovisko k řádné účetní závěrce a návrhu

představenstva na způsob rozdělení hospodářského výsledku   
4. Schválení roční účetní závěrky za rok 2021 a rozdělení hospodářského výsledku 
5. Závěr

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady: 
K bodu 1 pořadu Návrh na obsazení orgánů společnosti vychází z požadavků zákona a stanov společnosti.
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje předsedu VH, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčitatele hlasů.   
K bodu 2 a 4 pořadu – Schválení roční účetní závěrky za rok 2021 a rozdělení hospodářského výsledku.
Návrh usnesení:  Valná hromada schvaluje  výroční zprávu, zprávu o vztazích, roční účetní závěrku za rok 2021
s tím,  že zisk  ve výši  1.584.308,27 Kč  se rozděluje  takto:  částka ve  výši  633.723,27 Kč  do sociálního fondu
společnosti a částka ve výši 950.585,- Kč zůstává jako nerozdělený zisk roku. 

Upozornění: 
Akcionáři mají právo nahlédnout v období 30 dnů před datem konání valné hromady v pracovních dnech v době
od 8,00 hod. do 14,00 hod.  v  sídle  společnosti na veškeré  podklady týkající  se valné hromady.  Akcionářům
nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou účastí na valné hromadě.  Listiny týkající se valné hromady jsou
pro akcionáře přístupné na internetových stránkách společnosti http://www.vitejeves-as.cz/  Rozhodným dnem je
den předcházející dni konání valné hromady. 

Ve Vítějevsi dne 9.5.2022

                   Josef Klemša v.r.                                                               Ing. Běla Kobelková v.r.
          místopředseda představenstva                                             předseda představenstva

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2021 v     tis. Kč:    
Aktiva 98917 Pasiva 98917 Výnosy 36037
Stálá aktiva 74069 Vlastní kapitál 56237 Náklady 34453
Oběžná aktiva 17478 Cizí zdroje 42485 Výsledek hospodaření   1584
Časové rozlišení aktiv  7370 Časové  rozlišení

pasiv
     195
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