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PozvÁľKA
Představenstvo obchodní spolecnosti

lÁzľĚ LlevERDA, a.s.
se sídlem v Lázních Libverda č.p. 82, psc łsg 62, lč: 44569505,

spisová značka: B 2o8 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
(dále také jen ,'Společnost")

svolává

ŘÁoruou VALNoU HRoMADU,
která se bude konat dne 23. ěervna 2022 v 10 hodin

na adrese Praha 4 - Vinohrady, Závišova 66/í3, psč ĺło oo,
v zasedací místnosti spoleěnosti LE cYGNE sPoRTlF GROUPE a.s.

Zápis akcionářů do listiny přítomných začíná v 9.30 hodin v mĺstě konání valné hromady. KaŽdý
akcionář musí při zápisu prokázat svoji totoŽnost. Právo účastnit se řádné valné hromady má kaŽdá
osoba, která je zapsaná V seznamu akcionářů společnosti LÁZNĚ LlBVERDA, a.s. ke dni konánívalné
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 měsĺce, nebo jiné
listiny, které prokazují právní subjektivitu právnické osoby a osoby oprávněné za ni jednat. Nebude-li
osobně přítomen statutárnĺzástupce právnické osoby, prokáŽe se zmocněnec úředně ověřenou plnou
mocí, ze které bude jednoznačně vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných
hromadách.
Náklady spojené s Účastí na řádné valné hromadě si hradĺ kaŽdý Účastnĺk sám.

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. ZahĄení valné hromady.
2. Schváleníjednacího a hlasovacího řádu valné hromady.
3. Volba orgánů valné hromady.
4. Projednání výroční zprávy včetně řádné Účetnĺ závěrky, zprávy auditora' zprávy o vztazĺch mezi

propojenými osobami a zprávy představenstva o podnikatelské ěinnosti společnosti a stavu jejího
majetku za rok2021.

5. Projednání zprávy dozorií rady o kontrolní činnosti, o výsledcích přezkoumání řádné účetní závérky
za rok 2021 vč,etně výroku auditora, zprávy o vztazich mezi propojenými osobami a zprávy
představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejĺho majetku a stanovisko k návrhu
na vypořádánĺ hospodářského výsledku za rok 2021.

6. Schválení řádné Účetní závérky společnosti za rok2021.
7. Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření za účetní obdobi 2021.
8. RozhodnutÍo určeníauditora spoleěnosti LÁZNĚ LlBVERDA, a.s. pro rok2022.
9. Volba členů dozorčí rady.
10. Schválenísmluv o výkonu funkce členů dozorčí rady Společnosti.
11. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva Spoleěnosti.
12. Závěr.



Návrh usnesení valné hromadv k bodu 2:

Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady

Zdůvodněnĺ k bodu 2:

Schválením jednacího a hlasovacího řádu valné hromady se upravují práva a povinnosti akcionářů na
jednánívalné hromady a dalŠích zÚčastněných osob, postup přĺ hlasovánía rozhodovánívalné hromady
a vyhotovenĺzápisu o valné hromadě.

Návrh usnesení valné hromadv k bodu 3:

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

Zdůvodněnĺ k bodu 3:

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

Návrh usnesení valné hromadv k bodu 4:

Valná hromada bere na vědomí Výročnízprávu včetně řádné Účetn'l závěrky, zprávy auditora, zprávy
o vztazích mezi propojenými osobami a zprávy představenstva o podnikatelské tinnosti společnosti
a stavu jejího majetku za účetní období 2021.

Zdůvodněnĺ k bodu 4:

Výroční zpráva včetně řádné účetní závérky, zpráva auditora, zpráva o vztazich mezi propojenými
osobami a zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok
2021 je akcionářům předkládána na základě ust. $ 436 odst. 2 zákona č,' 9012012 Sb. o obchodních
společnostech a druŽstvech (zákon o obchodních korporacích). o této zprávě se nehlasuje.

Vyjádření k bodu 5:

Akcionářům budev souladu s poŽadavkem$ 83odst. 1,s447 odst.3 a$449odst. 1 zákonać,'9012012
Sb. o obchodních společnostech a druŽstvech (zákon o obchodních korporacích) předneseno vyjádření
dozorčí rady k řádné Účetní závěrce za rok 2021 včetně výroku auditora, zprávě o vztazích mezi
propojenými osobami a zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího
majetku a stanovisko k návrhu na vypořádánĺ hospodářského výsledku za rok2021. o tomto vyjádření
se nehlasuje.

Návrh usnesení k bodu 6:

Valná hromada schvaluje roční Účetní závěrku společnosti sestavenou ke dni 31.12.2021' která byla
ověřena auditorem, a to společností RS AUDlT spol. s r.o., lbsenova 124111 , Brno, dne 9. května 2022:

Hlavní údaje z řádné účetnĺ závérky
spoIečnosta LÁzNĚ LIBVERDA, a.s. za rok2021(v tis. Kc)

Zrozvahy:

Aktiva celkem
- stálá aktiva
- oběŽná aktiva
- časové rozlišení

86262
2071

83 491
700

Pasiva celkem
- vlastní kapitál
z toho základní kapitál

- cizí zdroje

86 262
65 284

6 385
20 978
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Zvýkazu zisku a ztráty:

Čistý obrat za účetní období
Náklady celkem
Výsledek hospodaření před zdaněním
Výsledek hospodaření za účetní období

129 506
100 328
29 178
24 993

Zdůvodnění k bodu 6:

Schváleníkonečné Účetnĺzávěrky je v souladu s obecně platnou právníúpravou

Návrh usnesení valné hromadv k bodu 7:

Valná hromada schvaluje rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření za rok2021 takto:

vykázaný výsledek hospodaření zarok2021'Ij. zisk po zdaněníve výŠi 24992 630,86 Kč převést na
Účet nerozděleného zisku minulých let ve výši 33 376 579'57 Kě, takŽe výsledek hospodaření minulých
let bude činit 58 369 210'43 Kč.

Zdůvodněnĺ k bodu 7:

Představenstvo navrhuje převést celý výsledek hospodaření za Účetní období roku 2021 na Účet
nerozděleného zisku minulých let, nebot' vzhledem k celosvětové ekonomické situaci, tj. předevŠím
rostoucí inflaci, zdraŽování energií a veŠkeých materiálových vstupů je nutno ponechat finanční
rezervu.

Návrh usnesení valné hromadv k bodu 8:

Valná hromada schvaluje podle ust' $ 17 odst' 1 zák' č,' 93/2009 Sb', o auditorech a o změně někteých
zákonů v platném znéní nezávislým externím auditorem Společnosti na účetní období od 'ĺ.'ĺ ' 2022 do
31 .1 2.2022 aud itorskou firm u :

RS AUDIT, spol. s r.o.
se sídlem lbsenova 124111, 638 00 Brno
ll 46963421

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 vyplývající ze zákona, zpracovávala účetní
audit Společnosti jiŽ v minulosti a je tak dostatečně a přesně seznámena s potřebami a historií
Společnosti a jejím fungováním.

Návrh usnesení valné h k bodu 9

Valná hromada volí s okamŽitou Účinnostíza členy dozorčí rady:

- pana Alexandra Seidla, nar. 30.12.1952, bytem Jihozápadnĺ V 998/28' Záběhlice, 141 00
Praha 4,

- paní Světlanu Seidl, nar.4. května 1962, bytem Jihozápadní V998/28' Záběhlice, 141 00
Praha 4,

- pana JUDr' Miroslava Vojtěcha, nar. 9.2.1951, bytem DruŽstevní 398' 373 82 Včelná.

Zdůvodněnĺ k bodu 9:

Vzhledem ke skutečnosti, Že všem výše jmenovaným členům dozorčí rady končí dne 27 '6'2022 pětileté
funkční období, navrhuje představenstvo společnosti znovu zvolit stávající členy dozorčí rady
s okamŽitou platností do funkce.

Návrh usnesení vaIné hromadv k bodu 10:

Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady ve znění předloŽeném
představenstvem a jejich odměnu následovně:

- pan Dipl. Kfm. Alexandr Seidl 20.000,- Kč,zakażdé zasedánĺ
- paníSvětlana Seidl 20.000,- Kč,zakaž.dé zasedánÍ
- pan JUDr. Miroslavem Vojtěch 20.000,_ KizakaŻdé zasedání
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Zdtivodnění k bodu 10:

Vzhledem k tomu, Že odměny členů dozorčĺ rady jsou od roku2017 neměnné, navrhuje představenstvo
počĺnaje červencem 2022 jĄich navýšení. Smlouvy o výkonu funkce reflektují platnou právní úpravu a
vŠechny aspekty vykonávané funkce včetně odměňování.

Návrh usnesení valné hromadv k bodu 11:

Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady ve znění předloŽeném
představenstvem a jejich odměnu následovně:

- paní lng' lrena Špačková
- pan lng. Jan Hamáček
- pan Martin Šimiera

20'000,- Kč, za kaŽdé zasedán í

20.000'- Kč za każdé zasedánĺ
20.000'- Kč, za kaŻdé zasedán Í

Zdůvodnění k bodu í1:
Vzhledem k tomu, Že odměny členů dozorčí rady jsou od roku 20'17 neměnné, navrhuje představenstvo
počínaje červencem 2022 jejich navýšení. Smlouvy o výkonu funkce reflektují platnou právní úpravu a
všechny aspekty vykonávané funkce včetně odměňování.

Výroční zpráva spoleěnosti za rok 2021, včetně kompletní účetní závérky aZprávy o vzájemných
vztazich mezi propojenými osobami spoleěnosti za rok 2021 a další dokumenty a informace
týkající se valné hromady budou k nahlédnutí v sĺdle spoleěnosti ode dne 20. 5. 2022, a to
v pracovních dnech od 9.00 do 15.00 hodin do dne konánĺ valné hromady. Akcionáí mä právo
nahlédnout do výše uvedených dokumentů v sídle společnosti í měsíc před datem konánĺ valné
hromady společnosti. Tyto dokumenty budou rovněž nejpozději od 23. 5. 2022 umístěny na
webových stránkách spoleěnostl http://www.lazne-libverda.czl'

sta lečnosti
LÁZNĚ Ll a.s
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