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Představenstvo obchodní společnostĺ

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

zapsané v obchodním Ęstříku vedeném Krajským soudem v Ústĺ nad Labem,
oddíl B, vložka 208

(dále také jen ,,Společnost")

svo!ává

ŘÁoľou VALNoU HRoMADU,
která se bude konat dne 27 . června 2018 v í 0 hodin

na adrese Praha 4 _ Vinohrady, Závišova 66/í3, Psc 14o oo,
v zasedací místnostispolečnosti LE GYGNE SPORTIF GROUPE a.s

Zápis akcionářů do listiny přĺtomných zaěíná 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 konání valné
hromady. Fyzické osoby se prokáżí občanským průkazem nebo pasem. Zmocněnci se prokáŽí plnou
mocí 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 právnĺ subjektivitu právnické osoby a osoby oprávněné za nijednat. Nebude_li
osobně přítomen statutární zástupce právnické osoby, prokáŽe se zmocněnec úředně ověřenou plnou
mocí, ze které bude jednoznačně vyplývat, zdabyla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných
hromadách.
Náklady spojené s útastĺ na řádné valné hromadě si hradí kaŽdý úěastník sám.

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. ZahĄenÍ valné hromady.
2' Schváleníjednacĺho a hlasovacího řádu valné hromady.
3. Volba orgánů valné hromady.
4. Projednání výroční zprávy včetně řádné Účetní závěrky, zprávy auditora, zprávy o vztazích mezi

propojenými osobami a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího
majetku zarok2017.

5. Projednání zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti, o výsledcĺch přezkoumání řádné Účetní závěrky
za rok 2017 včetně výroku auditora, zprávy o vztazich mezi propojenými osobami a zprävy
představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku a stanovisko k návrhu
na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017.

6. Schválení řádné úěetni závěrky společnosti za rok2017.
7. RozhodnutÍ o rozdělenĺ zisku za rok2017.
8. Rozhodnutí o určení auditora pro společnost LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.
9. Závěr'



Návrh usnesení valné hromadv k bodu 2:

Valná hromada schva|uje 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 daĺších zúčastněných osob, postup při hlasovánía rozhodování valné hromady
a vyhotovenĺzápisu o valné hromadě'

Návrh llcnacaní vrr!néh k hłrrlll ?

Velná hromada volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a dvě osoby pověřené sčĺtánĺm hlasů
dle návrhu představenstva.

Zdůvodnění k bodu 3:

Valná hromada v souladu s ust. s 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
způsobĺlé a vhodné k výkonu funkce členů orgánů valné hromady.

Návrh usnesení valné hromadv k bodu 4:

Valná hromada bere na vědomí Výroční zprávu včetně řádné Účetní závěrky, zprávy auditora, zprávy
o vztazích mezi propojenými osobami a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosii
a stavu jejího majetku.

Zdůvodnění k bodu 4:

Výroční zpráva včetně řádné účetní závěrky, zpráva auditora, zpráva o vztazích mezi propojenými
osobamĺ a zpráva představenstva o podnikatelské ěinnosti společnosti a stavu jejího majetkü je
akcionářům předkládána na základě ust' $ 436 odst. 2 zákona č,. 9ol2o12 Sb. o obcńodnĺóh
společnostech a druŽstvech (zákon o obchodnÍch korporacích). o této zprávě se nehlasuje.

Vyjádření k bodu 5:

Akcionářům budev souladu s poŽadavkem$83odst. 1, s447odst.3a$449odst' 1 zäkonaČ).got2o12
Sb. o obchodních společnostech a druŽstvech (zákon o obchodních korporacích) předneseno vyjádření
dozorěí rady křádné účetní závěrce za rok 2017 včetně výroku auditora, zprávě o vztazícń mezi
propojenými osobami a zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího
majetku a stanovisko k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok2017. o tomto vyjádŕení
se nehlasuje.

Návrh usnesení k bodu 6:

Valná hromada schvaluje roční Úěetnĺ závěrku společnosti sestavenou ke dni g1.12.2017, která byla
ověřena auditorem, a to spoleěností RS AUDlT spol. s r.o., lbsenova 124t11, Brno, dne 14.5.2018:

Hlavní údaje z řádné účetní zävěrky
společnosti LÁzNĚ LIBVERDA' a.s. za rok20í7 (v tis. Kč):

Aktiva celkem
- dlouhodobý majetek
- oběŽná aktiva
- časové rozlĺšení

Pasiva celkem
- vlastní kapitál

z toho základnĺ kapitál
- cizí zdroje
- Öasové rozlišenĺ

53 923
3 626

49 909
388

53 923
46 467

6 385
7 291

165

2



Zvýkazu zisků a ztrát:
Výnosy celkem
Náklady celkem
Výsledek hospodaření před zdaněním
Výsledek hospodaření za Účetní období

71 541
76 010
-4469
-4496

Zdůvodnění k bodu 6:

Schválení konečné účetní závěrky, která byla ověřena auditorem bez připomínek, je v souladu s obecně
platnou právní úpravou.

Návrh usnesení valné hromadv k bodu 7:

Valná hromada schvaluje vypořádán Í hospodářského výsledku za rok201 7 takto:

vykázaný výsledek hospodařeni za rok 2017 , resp. ztrátu v částce -4 496 411,68 Kč převést na rjčet
nerozděleného zisku minulých let ve výši 44 048 747,88 Kč, takŽe výsledek hospodaření minulých let
bude činit 39 552 336,20 Kč'

Zdůvodnění k bodu 7:

Představenstvo valné hromadě navrhuje, żezáporný výsledek hospodařenĺza Účetníobdobí roku2017
uhradí nerozděleným ziskem minulých let, takŽe celkový výsledek hospodaření minulých let bude činit
39 552 tis. Kč.

Návrh usnesení vaIné hromadv k bodu 8:

Valná hromada schvaluje nezávislého exteĺního auditora společnostiza účetní obdobíod 1.1 .2017 do
31.12.2017 firmu: RS AUDlT, spol. s r.o., lČ 46963421, se sĺdlem lbsenova 124t11, 638 00 Brno'

Zdůvodněnĺ k bodu 8:

Podle zákona ć'. 9312000 sb., o auditorech v platném zněnĺ, je určení auditora v působnosti valné
hromady. Navrhovaný auditor splňuje poŽadavky vyplývající ze zákona, působiljako auditor Společnosti

Výroění zpráva společnosti za rok 2017, včetně kompletní účetní závěrky aZprávy o vzájemných
vztazích mezi propojenými osobami společnosti za rok 2017 a datší dokumenĘ a informace

ýkaiící se valné hromady jsou k nah!édnutí v sídle spoleěnosti ode dne 26. 5. 20í8, a to
v pracovních dnech od 9.00 do 15.00 hodin do dne konánÍ valné hromady. Akcionář má právo
nah!édnout do výše uvedených dokumentů v sídle spoleěnosti 1 měsíc před datem konání vatné
hromady společnosti. Tyto dokumenty jsou rovněż od 26. 5. 20í8 umístěny na webových
strán kách spoleěnosti http ://www.lazne_I ibve rda.czt.

Představenstvo
LÁZNĚ LIBVERDA,




