
POZVÁNKANA ŘÁONOU VALNOU HROMADU
společnosti IZOMA a.s.,

se sídlem Teplátenská 601/7,100 00 Ptaha 10, IČ: 41190343

zapsané v obchodním teistříku vedeném Městs\fm soudem v Ptaze, oddíl B, vtožka 8180

Yážernakcionáfr,,

dovolujeme si Vás tímto pozvatnaíádnou valnou hromadu společnosti IZOMA a.s. (dále
jen ,,Společnost'), ktetá se koná dne 30, června 2074 v 10.00 hodin.

Ptezentace akcionářů bude zahájena v 9.45 hod.

MÍsto konání: notářská kancelář Mgt. Olgy Spoustové, Americká 35, 120 0O Pnha 2

Cas konání:30. června 2014v 10.00 hodin

pořad iednání:

1. Zahájen a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba otgánů valrré hromady
3. Zpráva představensťva o podnikatelské činnosti Společnosti a o sta\,,u jejího majetku
4. Zpráva dozorčí tady k účetní závětce Společnosti za rck2073
5. Schválení iádné účetní závě*y Společnosti zarok201,3
6, Rozhodnutí o úhtadě zúáqr vykázaté v účetní závětce Společnosti za rok20'],3
7. Rozhodnutí o určení auditora pto ověření účetní závěrky pro rck201,4
8. Rozhodnutí o změně stanov a o přijett nového znění stanov Společnosti
9, Odvolání člena představenstya
10. Volba člena představenstva
11. Odvolání členů dozorčírz'dy
12. Schválení smluv ollíkonu funkce členů představenstva
13. Udělení souhlasu s převodem akcií
14. Ptůzné
1,5, Závěr

Návth usnesení valné htomady a ieho zdůvodnění:

(i) Zptávapředstavenstya o podnikatelské činnosti Společnosti a o sta; ieiího maietku

Yalná htomada bere na vědomí zptávu představenstva o podnikatelské činnosť
Společnosti a o stavu |e|ího maietku.

ZdŮvodněnÍ: V souladu s ust. § 436 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních
kotPotacích (,,ZOK'), lyhoto..uje představenstvo zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a
o stavu jejího majetku apiédldádá jivalné htomadě, a to spolu s návrhem na,rczděIenízisku nebo
Úhtadu zúáq. Zpráva je uveřejněna po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady společně
s ÚČetní závěrkou SpoleČnosti za tok 2013 na internetorrych stránkách Společnosti
(www.izoma,cz) a tyto dokumenty zde budou uveřejněny i po dobu 30 dnů po konání valné
hromady.



(ii) Zptáva dozotčí rady k účetní závérce Společnosti za tok2013

Valná hromada bere na vědomí zptávtl dozotčí tady k účetní závérce Společnosti za rck
20t3 a návrhu na úhradu zttáty.

Zdůvodnění: V souladu s ust. § 447 odst. 3 ZOK dozotčí rada píezkotsmává řádnou úČetní

závěrku a návrh na rozděIení zisku nebo na úhradu zftáq a předkládá svá vyiádÍen vďné
hromadě.

(iii) Schválení řádné účetní závétl<y Společnosti za rck2013

Yatnáhtomada rczhodlao schválenííáďné účetní závétl<y Společnostizarck2073.

Zdůvodnění: V souladu s ust. § 403 odst. 1 ZOK je valná htomada povinna projednat řádnou
účetrú závěrku Společnosti nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejictho účetního
období, Úč.tni závěrka Společnosti za tok 2013 je společně se zptávou o podnikatelské činnosti
Společnosti a o stavu jejtho maletku uveřejněna po dobu 30 dnů přede dnem konání valné

hromady na intetnetolrych sttánkách Společnosti (lvv,w,.izolna.cz) a tyto dokumenty zde budou
uveřejněny i po dobu 30 dnů po konání valné htomady,

(iv) Rozhodnutí o úhtadě zttáty vykázané v účetní závérce Společnosti za rck}Olj

Yalná htomada tozhodla o úhradě zttáty vykázané v účetní závétce Společnosti za rck
207j, a to následovné: Zttáta ve výši 9.599.000,- Kč bude uhtazena z tezenrniho fondu
Společnosti a netozděleného zisku Společnosti z minulých let.

Zdůvodnění: V souladu s ust. § 435 odst. 4 ZOK předkládá představenstvo valné htomadě ke

schválení návrh na rczděIeni zisku nebo úhtadu ztíáBI, Z důvodu, že Společnost v úČetní závěrce

za tok 2013 vykázala zúátu, představenswo Společnosti navrhlo, aby valná hromada SpoleČnosti
tozhodla o úhradě ztíáty Společnosti ve v.ýši 9.599.000,- I(Č a to tak, Že ztí^ta bude lhrazena z

tezer-lniho fondu společnosti a netozděIeného zisku společnosti z minulých let.

(v) Rozhodnutí o utčení auditora pto ověření účetní závét|<y za rck2014

Yalná hromada rczhoďIa, že auditotem pfo ověření účetní závétl<y Společnosti za rck2014
bude Ing. Jiří Fišer, naiicí osvědčení Komory auditotů CR č. 1026.

zdůvodnění a r,,vi ádření oředstavenstva:
Podle ustanovení § 17 odst. 7 zákona č.93/2009 Sb., o auditorech, plad že pokud máúčetnt

iednotka, ktetá je ptávnickou osobou, povinnost mít účetní závěrl<u ověřenu auditorem, utčí
auditota její nejvyšší orgán. Představenstvo píoto navthuje, aby valná htomada v souladu
s citovaným ustanovením rozhodla, že auditorem pto ověření účetní závěfl<y společnosti za rok
2014 bude Ing. Jifi Fišer, mající osvědčení Komory auditorů CR č. 102ó.

(vi) Rozhodnutí o změně stanov a o přiietí nového znění stanov Společnosti

Yalná hromada rozhodlb o změně stanov, a to ve znéní, které bude,součástí notářského
zápisu.



Zdůvodnění a v,vi ádření představenstva :

Návth nového žírění stanov Společnosti tvoří přílohu této pozvánky a je ode dnd uveřejnění této
Pozvánky do dne konání valné htomady Společnosti pto akcionáře zdarma k nahlédnutí v sídle
SpoleČnosti a je rcviěž uveřejněn na intemetových stránkách Společnosti (www.izoma.cz).

Podstata navrhovaného nového zněni stanov Společnosti vychází zejména z nutnosti
přizpŮsobení stanov nové ptávní úptavě, g. zákonu č. S9 /2012 Sb., občansl<y zákontk, a ZOI{, a
to vČetně podřízení se ZOK v souladu s jeho ust. § 777 odst. 5 jako celku. Dále Společnost na
záHadě nowých stanov uprar,,uje svou vniďní strukťuru, a z tohoto důvodu piljlrná odpovídající
změny s{ch Stanov.

(vii) Odvolání členů představenswa

yalná hromada rczhoďla o odvolání Ing. Jatoslava kalaše z funkce člena představenswa
Společnosti.

Zdůvodnění: Na
člen.

funkci člena představenstva bude Valnou htomadou Společnosti zvolen noý

(viii) Volba člena představenstva

Yalná hromada tozhodla o volbě pana Ing. Jana Kalaše do funkce člena představenstva
Společnosti.

ZdŮvodněnÍ: Z funkce Člena představenstva byl odvolán člen představenstva a namísto něj je
Valnou hromadou Společnosti zvolennowý člen.

(ix) Odvolání členů dozotčí ndy

Yalná htomada tozhoďla o odvolání Ing. Ivo Lněničky, Ing. Stanislava Štefana, zfunkcí
členů dozotčí rady Společnosti.

Zdůvodnění: Ve funkci člena dozorčindy bude nově jediný člen.

(x) Schválení smluv o výkonu funkce členů představenswa

YaIná htomada tozhodla o schválení smluv o aýkonu funkce pro členy představenstva, a
to Ing. Jana Kalaše, FrantiškaTvatoha alfrg. Miloše Sttáníka.

ZdŮvodněnÍ: V souladu s ust. § 59 ZOKje nejryšší otgán Společnosti povirren schvá]it smlour,,u o
rýkonu funkce mezi SpoleČností a členy 1ejlho orgánu, byla - h uzavřena. Vzhledem k tomu, že
SPoleČnost uzavřela srnlour.,u o rýkonu funkce se všemi členy představenstva Spoiečnosti, valná
hromada jako nejryšší orgán Společnosti tyto smlouvy o rýkonu funkce schvaluie.

(xi) Udělení souhlasu s převodem akcií

Yalná hromada udělila.souhlas s převodem všech 83 ks akcií ve imenovité hodnotě
25.000,- Kč každá Ing. Jatoslava Kalaše iako převodce fla Ing. :Jana Kalaše jako
nabyvatele



Zdůvodněpí: Společnft, Ing. Jltoslav Kalaš převádí své akcie na třetí osobu. S ohledem na znění
stanov, kteté bylo valnou hromadou píljato, je převod akcií podmíněn souhlasem valné htomady,

Y Pnze dne 28. 05.2014

Ing. Jatoslav Kalaš
člen představenstva

IZOMA a.s.

František Tvatoh
Člen představenstva

IZOMA a.s.


