PoDYJÍ, a.s., IČ: 60?

05 299, se sídlem

Horní Bř€čkov 72

zapsaná v obchodnín rejstřlku led€nérn Krajským soud€m

v Brně, oddil B, vložka 1335

Určeno \ šeln akcionářůJn společnosti

V Holnim Biečkovčd]]c :0.

NA

PoZvÁNKÁ

ŘÁDN()t] vALNotl }IRoMADI]

5, 20]

l

sPoLEč\osTl

PřcdstateDstvo společnosli PoDY.|i. a.§.. 1Č 60705]q9. se sidlcnl Ilorr]í Biečkov 7]. S\olat\á 1íl1llo
lalnou hlol adu sPolečnosti. klerá se bude konat dne 25,6.202l od 9,30 hodin \ Kulturnín dLrné
Horni Břečko\, na adrese llor.rtí Břcčkov 70.67l 02

Poř9d iednání:
1.

2.

]-

lahá.jclli a Zjištčníúlčasti
\iolba olglrnů řirrlné valrré brornad1
VýročníZPrá\,a přcdsravelrstva společnosti.

zp|,1rva

o podnikatelské čiIlnosti a slavu nlajetkU

společnos{i
4.
5,
6.
1.

V),ročni Zprá\a dozorči .ady společ]losti
llčetníZávělkaspolečnosli Ze rok 2020. lpíáva aUditora
Sclr\,álcni účcnrizá\črky společnoŤi 7a rck :0:0 a ruzděleni zisku za Iok ]0]0
Sczrlánlení a sch\,álení l,ealizačniho Zámě|U společnosti na l ok ]0: l

8,
9.

7.á\él

K i€d otlilÝIll bodům Dořádu icdnáni:
k bodu 2: Předstalenstlo nalrhne za předsedl talné hruntad,", člena Předslalenstva. parla lng, .lana
Krcjčiho. Za sčilatclc hlaSů pana lng, l.cošc Ch}lkll. paní Ludnrilu Vejnlololou. za zapisovatele zápisu
paní KvěloslavU HážnlUkovou .t Za ovčřo\alc]c ZápisLl pani Zlatuši lIladikovou a pana Par la Doležala,

bodU j: Valné hfonladě bude přcdnesena,,ýllrčni 7pÉva piedstaYenŤ\,a spoIečnosti. Zprála o
podnikatelské činnosti a sttlYU nlajetkU společnosti, lplll\a o podnikalelské činnosti a ýa\U nlaietkU
společnosli je u\,cřcj čIra lra ilrlcrllctoÝicll slňilkách spolcčnosi] wuu- pod!,]] honlibteckov,cz po
dobu ]]0 dnij před dnenl konáni valné hllmady, 1]]0 dlli pojeiim schlálení či nesch\,áleni valllotl

k

hrolnadoU,
k bodu 1j Valné hlomadě bUde přednesena Y!1,()čni zpláltl doz(rtčílad)- společnosti
k bodU 5:

,\kcionáři bLldou se7nánlelli

s úlčetní7ávčlkoll společnosti Za

n)k 2020 a Výrokcln aLlditola

spoIečnosti

k bocltr 6: Valné hnlrnadě burle předncserr rrárrlr na přijctí rozhLrdllutio sch\,áleníiádné účetníZá!črk}
Za rok 2020, Ročníúlčctrli7á\člka jc k nahlédnuti ! sidle akciové společnosri, Dále jc ročni úlčetní
Zá\ělká Llvei..jllčna na illlcínclo!!cll slrálrl(ách spo]cčnosti §§§.pod)ji]lomibreckor,cz po dobu 3t_)
d|ťl pied dnem konání \,alné hlonlad) a .]0 dní pojejiln sch\álení či neschráleni lalnoU hromadou,

Základni ťldaie z účetnízáýéíky za rok2020

Aktiva celkem
Dlouhodobý maietek
oběžná aktiva
ostatní aktiva

l62180
l l8208
4]520
l052

l62180
,71141

82ó85
5948

Vlastní kapitál
cizí zdroie
oslatní pasiva
Hospod, \,ýsledek
Died zdaněníin

Dosažený Zisl( společlrosti 7a rok 2020 ve
takto:

9596

viši ],699,20].5] Kč nalúLric Přcdstalcnst\o

rozdélit

do íbndu kultulnich a sociálních potřeb částku ve lýši .19,207..12 Kč
na diridend) částku re ljši 2,388,2i4.10 Kč (tZ :.j52.9.1 Kč před zdanéníIl na

l akcii).
Společnost dl()Uhodobě vl,kazLrie kladtt,v'hoslodářSkj
,"j,sledek. plo1o nevrhujc !jpLalU dividcnd
do nerozc]ěleného lisku ninUljch let čáslku Vc vÝši 5 261.766.00 Kč bude použit Pro
dalši loz\oj společnosti
s !,]iplatoU

do ]].

l].:0]l

k bodu 7: Valná lllolnada bude seznánlena s rcal]7ačnim 7áměl€nl společnosti na lok
přednesen náv l na přiieti lolhodntLti 0 schVálcni toho1o rciljZačl]ílloZálnčnL.

]02l

a poló btLdc

k bodll 8:
Návrh u§ne§ení valné hromad\,:

(a)Velná hronada sclr\altlic účellrílá\ěrktl společnosli za Iok 2020 a ná!rh ne íozdčlcníziskll. dle
ktelého se zisk \e !rši ],699,]0].52 Kč 1()ZdělLlje ttlkll):
- do londu kultLrnlich a sociálních potřeb aástku \e \ýši,19,207-,1] Kč
na d]vidend\ částku ve výši2,]88,]].l,]0 Kč (t7n. ].]52.94 Kč před 7daněnín na l akcii).
s !ýplalou do 3 1, l2, 202l
- do nerozděleného zisku minulých 1e1 čllstku !e výši 5.26l ,766.00 Kč
(b)Valná hrofiada Schvaluie rcaliZačníZánrčr Spo]cčnosti na rok 202l

Vzhledem k nařízení vlátly žádáme akcionóře, ab! si s sebou přinesli Polwzení o provedení
coVID-l9 (pokud již b|,li očkoýátli) nebo Potýfzení o PCR test fie slalší7 dní
pokad ikcio ář nebude hííifti jedío poty4ení, bude mu přoýeden poc ahíigenftí test ý místě
konárrí valné hromaó\
očhoýóníprcli

Náklad,y- spojcllé s účastina valné hloDl.rdě neisou akcionářúm hlazen},,

Za předstaYenslvo PoDYJi. a,s,
ílrg, Joscť Ilrabě
pieC]seda předsta!ensl!a

67l

PODY.|Í, a.s.

02 HoFNi BRIČKoV 72

lčo:607 05 299

D)acz6o7aýgg

