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POZVANKA
Představenstvo obchodní společnosti

LAZNE LIBVERDA, a.s.
se sídtem v Lázních Libverda č.p. 82, Psc 463 62, lČ: 44569505,

spisová značka: B 208 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
(dále také jen ,,Společnost")

svolává

ŘÁoľou VALNoU HRoMADU,
která se bude konat dne 23. června 2021 v í0 hodin

na adrese Praha 4 _ Vinohrady, Závišova 66/í3, Psč 140 oo,
v zasedací mĺstnostlspolečnosti LE CYGNE SPoRTIF GROUPE a.s

Zápis akcionářů do listiny přítomných začíná v 9.30 hodin v místě konání valné hromady. KaŽdý
akcionář musí při zápisu prokázat svoji totoŽnost. Právo účastnit se řádné valné hromady má każdá
osoba, která je zapsaná V seznamu akcionářů společnosti LÁZNĚ LlBVERDA, a.s. ke dni konánĺ valné
hromady. Fyzické osoby se prokáŽí občanským průkazem nebo pasem' Zmocněnci se prokáŽí plnou
mocĺ s úředně ověřeným podpisem akcionáře, v plné moci musí být jednoznačně uveden rozsah
zástupcova oprávnění. Je-li akcionářem právnická osoba, pak její zástupce předloŽí při prezenci
občanský průkaz nebo pas a platný výpis z obchodního Ęstříku, ne starší neŽ tři měsíce, nebo jiné
listiny, které prokazují právní subjektivitu právnické osoby a osoby oprávněné za nijednat. Nebude-li
osobně přítomen statutárnízástupce právnické osoby, prokáŽe se zmocněnec úředně ověřenou plnou
mocí, ze které bude jednoznačně vyplývat, zdabyla udělena pro zastoupenína jedné nebo vĺce valných
hromadách.
Náklady spojené s Účastĺ na řádné valné hromadě si hradí kaŽdý rjčastník sám.

Pořad jednání řádné va!né hromady:

1. ZahĄeni valné hromady.
2. SchváleníjednacÍho a hlasovacího řádu valné hromady.
3. Volba orgánů valné hromady.
4. Projednání výroční zprávy včetně řádné Účetní závěrky, zprávy auditora, zprávy o vztazich mezi

propojenými osobami a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího
majetku zarok2020.

5. Projednánízprávy dozorčírady o kontrolníčinnosti, o výsledcích přezkoumání řádné Účetnĺzávěrky
za rok 2020 včetně výroku auditora, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a zprávy
představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku a stanovisko k návrhu
na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020'

6. Schválení řádné účetnĺ závěrky spoleěnosti za rok2020.
7. Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření za účetní období 2020.
B. Rozhodnutí o určeníauditora pro společnost LÁZNĚ LlBVERDA, a.s.
9. Závěr.



Návrh usnesení valné hromadv k bodu 2:

Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady

Zdůvodnění k bodu 2:

Schválením jednacího a hlasovacího řádu valné hromady se upravují práva a povinnosti akcionářů na
jednánívalné hromady a dalších zúčastněných osob, postup při hlasovánía rozhodovánívalné hromady
a vyhotovenízápisu o valné hromadě.

Návrh usnesení valné hromadv k bodu 3:

Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápĺsu a osobu pověřenou sčítáním hlasů
(skrutátora).

Zdůvodnění k bodu 3:

Valná hromada v souladu s ust' $ 422 zákona č,.9012012 Sb. o obchodních společnostech a druŽstvech
(zákon o obchodních korporacích)je povinna zvolit své orgány. osoby navrŽené za členy orgánů budou
způsobilé a vhodné k výkonu funkce členů orgánů valné hromady.

Náwrh ll naGa rłlIná lr rlv k hnrlll Ánl

Valná hromada bere na vědomí Výroční zprávu včetně řádné Účetni závěrky, zprávy auditora, zprávy
o vztazích mezi propojenými osobami a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti
a stavu jejího majetku za Účetní období 2020'

Zdůvodnění k bodu 4:

Výroční zpráva včetně řádné účetní závěrky, zpráva auditora, zpráva o vztazích mezi propojenými
osobami a zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku je
akcionářům předkládána na základě ust. $ 436 odst. 2 zákona č' 9012012 Sb. o obchodních
společnostech a druŽstvech (zákon o obchodních korporacĺch). o této zprávě se nehlasuje'

Vyjádření k bodu 5:

Akcionářům budev souladu s poŽadavkem $ 83odst. 1,s447 odst.3a$449odst. 1 zákonač,.90t2012
Sb. o obchodních společnostech a druŽstvech (zákon o obchodnĺch korporacích) předneseno vyjádření
dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2020 vČetně výroku auditora, zprávé o vztazích mezi
propojenými osobami a zprávě představenstva o podnikatelské ěinnosti společnosti a stavu jejího
majetku a stanovisko k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok2020. o tomto vyjádření
se nehlasuje.

Návrh usnesení k bodu 6:

Valná hromada schvaluje roční Účetní závěrku společnosti sestavenou ke dni 31.12.2020, která byla
ověřena auditorem, a to společností RS AUDlT spol. s r'o., lbsenova 124111, Brno' dne 21.dubna 2021:

HIavní údaje z řádné účetní závěrky
společnosti LÁzNĚ LIBVERDA, a.s. za rok2OżO (v tis. Kč):

Aktiva celkem
_ stálá aktiva
- oběŽná aktiva
- časové rozlišení

46 148
2 145

43 519
484

Pasiva celkem
_ vlastní kapitál
z toho základní kapitál

- cizi zdroje

46 148
40 291

6 385
5 857

2



Zvýkazu zisků a ztrát:
Čisty oorat za účetní období
Náklady celkem
Výsledek hospodaření před zdaněním
Výsledek hospodaření za účetní období

89 998
79 895
10 103
10 138

Zdůvodnění k bodu 6:

Schválení konečné úÖetní závěrky je v souladu s obecně platnou právní Úpravou

Návrh usnesení valné hromadv k bodu 7:

Valná hromada schvaluje rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodařen í za rok 2020 takto:

vykázaný výsledek hospodařen í za rok 2021 , tj. zisk po zdaněn í ve výši 10 137 777 ,1 1 Kč převést na
Účet nerozděleného zisku minulých let ve výŠi 23 238 802,46 Kč, takŽe výsledek hospodaření minulých
let bude činit 33 376 579,57 KČ.

Zdůvodnění k bodu 7:

Představenstvo valné hromadě navrhuje' Že výsledek hospodaření za účetní období roku 2020 bude
převeden účet nerozděleného zisku minulých let, takŽe celkový výsledek hospodaření minulých let bude
činit celkem 33 376 579,57 Kě,.

Návrh llcnaqaní waIn éh k hnrlll ĺ.

Valná hromada schvaluje nezávislého externího auditora společnosti na Úcetníobdobíod 1.1 .2o21 do
31.12.2021firmu: RS AUDIT, spol. s r'o., lČ 46963421, se sídlem lbsenova 124111, 638 00 Brno.

Zdůvodnění k bodu 8:

Podle zákona č. 93/2000 Sb', o auditorech v platném znění, je určení auditora v působnosti valné
hromady. Navrhovaná auditorská firma splňuje poŽadavky vyplývajíci ze zäkona, zpracovávala účetnÍ
audit Společnosti jiŽ v minulostĺ a je tak dostateÖně a přesně seznámena s potřebami a historií
Společnosti a jejím fungováním.

Výročnĺ zpräva společnostiza rok 2020, včetně kompletní účetní závěrky aZprävy o vzájemných
vztazích mezi pľopojenými osobami spoleěnosti za rok 2020 a další dokumenty a infoľmäce
týkající se valné hromady budou k nahlédnutí v sídte společnosti ode dne 23. 5. 2021, a to
v pracovních dnech od 9.00 do ĺ5.00 hodin do dne konání valné hromady. Akcionář má právo
nahlédnout do výše uvedených dokumentů v sídle spotečnosti í měsíc před datem konánĺ valné
hromady společnosti. Tyto dokumenĘ budou rovněŽ nejpozději od 23. 5.2021 umístěny na
webových strán kác h s polečnosti http :/lwww. lazne_libve rda.czt .

nstvo společnosti
LlBVERDAla.s.
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