PoDYJi, a.s.,IČ: ó07

05 299, §e sídlem

Horní Bř€čkov 72

Zapsaná v obchodníín rejstliku vedeném Kíajským soudem v Bmě, oddíl B, vložka 1335

L]lčeno \ šen akciolrářilln §polečnosli
V Horníln Břečko!čdnc ]9, 5, 20::

NÁ

PoZvÁNXA

ŘÁDNOU VALNoI] HRoMADI] sPoLEčNosI,l

Předsta\enstlo společnosti PODYJi. a,s,. IČ'ó0705299. sc sidlcm IIorní Břečko\ 72. s\olá!á tínllo
ralnou hrornadu společnosti. která se bude konat !e čl\,rt€k 23.6.2022 od 9,3{l hoclin l KLrlturnim
donrč I]orní Břcčko\ na adrcsc Ilonri Břcčkov 70.67] 02
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Zahíienía 7iištěni ílčasti
Volba orgánťl řádnó Valnó hlonad\
Výrcčni Zprrivtl piedsta\enstva společllosti. zprá\a o podnikalelské činnosti a sta\U nlajetkll
společnosti

\ }l,,ťlli,,fl,:\:l d.,.,.r. l.d\ .n,,le:non
t_]čelni Zá\ ělka společnosti za rok ]0] l. Zplávi:luditlna
Sch\,á]c.iúčcnrizá!élk}společnostiZaloL202larozdélcniZiskuzarok202]
scznámcní a sch\,áleni ťealizačnihoZáměru společno§li na rok 20]2
l ]§neseni

Závčr

K icdnotli}Ým bodůD DořadU iednání:

]: Před§talenstlo navrhnc za přcdscdu \alnó hromad! člcna přcdstavenst\a. pana hlg,
slanisla,,a Ve.jnmlU. z:l sčitatele hlasú pana lng, Lcoše Ch)tku. paní Ludnilu Vejmolo!ou. 7a
Zapiso!atele ZápisU pani Kvčtosla!u llažfiuko!ou x 7a o\čřolatclc ZápisU pani Zlafuši Hladiko!,lu a
pána Pa!la DolehIa,
kbodu

k bodu ]: Valné hronradč bLldc přcdnescna !!ročníZprá!a přcdsta!cnst\a společn,Nti, llrli\ll o
podnikalel§ké činnosti a §tn,lu maietku Společnosti. Zprá\a o podIlikatel5ké činnosti a sta\Ll nra]ctkU
společnosti .ie ulcřcinčna na inlcnrclovich stňnkách spolcčnosli ritlt podlii homibrecko,,,cz po
dobu 30 dnu před dnern koniní lalné hronady a ]0 dni po.iejjnl schváleni či ne§ch\álcni \e]nou
k bodu-1: Valnó hronadč budc picdllcscna

k bodu 5: Akcionáři budou seznámeni

§

\!ločni zpr,ára dtrzorči rad} spolcčnosti.

účetllizáVélkou společnosli Za rok

20]l

a \ýrokem auditora

spolcČnosti,

k bodu 6: Valné hlomadě bude přeclnesen nálIt n.l pii.jeti rolhodnuti o schválcní iádné účelllilá!črk}
za lok 202l, Ročni účetnizálěrka je k nahlédnuti \ sictle akciové §polečnosti. Dálc.ic íočniúčetDi

Zá\črka UVcřcinčna nlr intcnrcio!ých §tránkách §polečlloýi §!!!!,Pod}ji horniblecko,ý,cZ po dobu ]()
dnú pied dnem koDáni \,alné hroňad) a 30 dni po.i!,iiIn sch\áleni či neschlálcni va]nou hronradou.
Základní údaie Z účetllizátěrk} za rok 202l

Aktiya celkern
DlouhodobÝ maiet€k
oběžná akti!a
ostatni aktiva

]6920]

pasiva celkem

80876

vlastni kapitál
Cizizdrtlie
ostahi pesi\,a

8313

]

5]96

]6920]
l26978
11692
533

Hospod, Výsledek

]

j80l

Died zdaněniln

Dosažený Zisk spolcčnosti 7a
takto:

,

rok:02l

,,e

ljši lr.213,000,06

Kč nalrhuic pied§tavenývo

l1)7děljl

do lbndU kultln'nich a §ociálnich potieb částkLl \e výši 57,()00.06 Kč
na di\id§ndr částku \e \}ši 2,1)85.291.00Kč(t7D.],9-1].17Kčpřcdzdaněninnalakcii).
s\iplatou do ]l, 12, ]022 sPolečnosl d]oL]hodobě \)kalLlic kladn} hospl]dáisk)
\,}sIcdek. prolo na!rhllic týplatu dilidend,
do ner()7děleného zi.kLr nrirruljch lct částku !c \j,ši 8,170.706.00 Kč bLlde použit pro

dalšíroz,"oi společnosti
k bodu 7: Valnil hromlcla bude selnállcna s rcali7ačnim z'tměřcn společno§ti Da rok :0] j a poló bu(le
piedn§sen irávťh lra přiicti ro7hodnuti o schláleni loholo ícali7ačníhozánrěru,
k bodu 8:

Ná\,rh

us escni }al

ó hřomad\

|

(a)Valná hrolnada schvaluje účetnizá,ýěrku spolcčnosii za rok ]0]t a rrálrh na rozrlělerli zisku. rlle
kterého se zisk lc l!ši l l 2]3,000.06 Kč rc7dělúe laklo:
do t'ondtt klllhlmích a sociálnich polřcb částku \e vjii 57,000.06 Kč

-

naditirlendl,čásrku\e\!ši ]985,:9.1.00Kč(un,2,g11.17Kčpiedldančnilnna lítkcii).
s \!platou do.]l, l:, 20]2

- donexlzdélenéhozisku intll!ch letčá§tktl,,e !jši 8,1]0,706.()0 Kč
(b)Valná hromada sch\alLrje realizačni zirlčr spolcčnosti n1 lok ]02]
Náklady spojené s účastina valné hromadě nejsou akcionářům hrazeny.

la přcdstalenstlo

PODY.Ii. a,s,

lng, Joscl ř]lxbě
předscda předsta\ený\a

