
                                                         P O Z V Á N K A

Představenstvo společnosti

SAPELI, a.s., IČ: 469 82 086,
sídlem Pávovská 3104/15a, 586 01 Jihlava
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajský soudem v Brně oddíl B vložka 4323 (dále též jen „společnost“)

                                          svolává v souladu s čl. 10 Stanov společnosti

                                                        řádnou valnou hromadu

která se bude konat dne 28. května 2021 od 10,oo hodin  v restauraci Měšťanský pivovar Polná, 
Viktorinova 130, 588 13 Polná

Pořad jednání valné hromady

1.  Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
2.   Volba orgánů valné hromady.
3.   Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za
      období od 1.1.2020 do 31.12.2020.
4.   Projednání výsledků hospodaření společnosti a řádné účetní závěrky za účetní období
      od 1.1.2020 do 31.12.2020 a zprávy auditora o jejím ověření.
5.   Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za období od 1.1.2020 do 31.12.2020 a informace
      o přezkoumání řádné účetní závěrky za období od 1.1.2020 do 31.12.2020, návrhu na
      rozdělení zisku a o přezkoumání zprávy o vztazích.
6.   Projednání zahajovací rozvahy společnosti sestavené ke dni 1.1.2021 v souvislosti s Projektem
      přeměny společnosti rozdělením ve formě odštěpení části jejího jmění do nově vzniklé
      společnosti SAPELI Group, a.s., zpráva auditora o jejím ověření.
7.   Schválení řádné účetní závěrky za účetní období od 1.1.2020 do 31.12.2020.
8.   Schválení návrhu na rozdělení zisku vytvořeného v období od 1.1.2020 do 31.12.2020.
9.   Schválení zahajovací rozvahy společnosti sestavené  ke dni  1.1.2021.
10. Odvolání člena dozorčí rady.
11. Volba člena dozorčí rady.
12. Schválení smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti a odměn za výkon
      funkce členů dozorčí rady pro období od 1.1.2021 do 31.12.2021.
13. Rozhodnutí o odměnách členů orgánů společnosti pro období od 1.1.2021 do 31.12.2021

14. Závěr
15.

Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři vlastnící akcie společnosti na jméno, kteří jsou 
uvedeni v seznam akcionářů společnosti k okamžiku zahájení valné hromady.

Registrace akcionářů bude probíhat od 9,30 hodin.

Bod 1.  Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.

             Představenstvo společnosti či jím pověřená osoba zahájí konání valné hromady a ověří,
zda je valná hormada s ohledem na počet přítomných akcionářů usnášeníschopná v souladu se 
zákonem a stanovami společnosti. 



Bod 2. Volba orgánů valné hromady

            Valná hromada musí v souladu s ust. § 422 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a 
družstvech zvolit svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním  
hlasů.

Bod 3.  Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku     
             společnosti za období od 1.1.2020 do 31.12.2020

Vyjádření představenstva: Zpráva představenstva je akcionářům předkládána v souladu s platnými
právními předpisy a stanovami společnosti .  V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.
Zpráva podle názoru představenstva poskytuje pravdivý a věrný popis podnikatelské činnosti 
společnosti a stav jejího majetku za období od 1.1.2020 do 31.12.2020. Součástí zprávy je i 
seznámení akcionářů s výsledky zprávy představenstva o vztazích a její přezkoumání dozorčí radou.

Bod 4.  Projednání výsledků hospodaření společnosti, řádné účetní závěrky za období od 
1.1.2020 do 31.12.2020, návrhu na rozdělení zisku za účetní rok od 1.1.2020 do 31.12.2020 a 
zprávy auditora

Vyjádření představenstva: V rámci tohoto bodu valná hromada projedná řádnou účetní závěrku 
společnosti a zprávu auditora a bude jí předložen návrh představenstva na rozdělení zisku za účetní 
rok od 1.1.2020 do 31.12.2020. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

Bod 5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za období od 1.1.2020 do 31.2020 a informace
o přezkoumání řádné účetní závěrky za období od 1.1.2020 do 31.12.2020 a návrhu na 
rozdělení zisku za účetní rok od 1.1.2020 do 31.12.2020 a informace o přezkoumání zprávy 
představenstva o vztazích

Vyjádření představenstva: V rámci tohoto bodu valná hromada projedná zprávu dozorčí rady o 
kontrolní činnosti, která je valné hromadě předkládána v souladu se zákonem a stanovami 
společnosti. Součástí zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti je i vyjádření k řádné 
účetní závěrce společnosti za období od 1.1.2020 do 31.12.2020, k návrhu na rozdělení zisku za 
období od 1.1.2020 do 31.12.2020 a ke zprávě představenstva o vztazích a zprávy auditora. V rámci
tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

Bod 6. Projednání zahajovací rozvahy společnosti sestavené ke dni 1.1.2021 v souvislosti s   
            Projektem přeměny společnosti rozdělením ve formě odštěpení části jejího jmění do
            nově vzniklé společnosti SAPELI Group, a.s.

Vyjádření představenstva : Podle Projektu přeměny společnosti rozdělením ve formě odštěpení části
jejího jmění do nově vzniklé společnosti SAPELI Group a.s. k rozhodnému dni 1.1.2021 musí valná
hromada v souladu se zákonnými ustanoveními schválit zahajovací rozvahu společnosti sestavenou 
k rozhodnému dni, tedy k 1.1.2021. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

Bod 7. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období od 1.1.2020 do 31.12.2020

Návrh usnesení : Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za období od 1.1.2020
do 31.12.2020



Odůvodnění : Představenstvo předkládá návrh, aby valná hromada schválila účetní závěrku za 
období od 1.1.2020 do 31.12.2020, neboť společnost je povinna podle zákona o účetnictví 
sestavovat řádnou účetní závěrku a předkládat ji valné hromadě ke schválení. Řádná účetní závěrka 
je akcionářům před konáním valné hromady k dispozici v sídle společnosti i na valné hromadě. 
Představenstvo prohlašuje, že předložená řádná účetní závěrka poskytuje věrný a pravdivý obraz o 
celkovém majetku, závazcích, vlastním kapitálu, nákladech a výnosech společnosti. 

Bod 8. Schválení návrhu na rozdělení zisku vytvořeného v období od 1.1.2020 do 31.12.2020

Návrh usnesení : Valná hromada schvaluje rozdělení zisku vykázaného v řádné účetní závěrce 
za období od 1.1.2020 do 31.12.2020 podle návrhu předloženého představenstvem valné hromadě.

Odůvodnění : Společnost je povinna předkládat valné hromadě návrh na rozdělení zisku. Tento 
návrh je akcionářům k dispozici v sídle společnosti a i na valné hromadě. Představenstvo 
prohlašuje, že návrh jím předkládaný je v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů a 
je v souladu s účetními standardy.

Bod 9. Schválení zahajovací rozvahy spoelčnosti ke dni 1.1.2021

Návrh usnesení : Valná hromada schvaluje zahajovací rozvahu společnosti ke dni 1.1.2021

Odůvodnění : Představenstvo předloží valné hromadě návrh na schválení zahajovací rozvahy 
společnosti sestavené ke dni 1.1.2021 tak, jak ukládají příslušná ustanovení právních předpisů při 
přeměně společnosti, zejména zákon o přeměnách obchodních společností a družstev a zákon o 
účetnictví.

K bodům 3 až 5 jsou podklady, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za 
období od 1.1.2020 do 31.12.2020, řádná účetní závěrka za období od 1.1.2020 do 31.12.2020 
včetně zprávy auditora o jejím ověření, zpráva o vztazích za období od 1.1.2020 do 31.12.2020, 
zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti a o přezkoumání řádné účetní závěrky na období od 
1.1.2020 do 31.12.2020, návrh na rozdělení zisku vytvořeného v období od 1.1.2020 do 31.12.2020 
a zahajovací rozvaha společnosti sestavená ke dni 1.1.2021 včetně zprávy auditora o jejím ověření 
akcionářům k dispozici v sídle společnosti a budou k dispozici i na valné hromadě.

Bod 10.  Odvolání člena dozorčí rady

Návrh usnesení:  Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady JUDr. Miroslava Somra, 
nar. 27.1.1958, bytem Brtnická 1946/36, 586 01 Jihlava.

Odůvodnění: Funkční období JUDr. Miroslava Somra jako člena dozorčí rady je odlišné od 
funkčního období ostatních členů tohoto orgánu společnosti. Představenstvo navrhuje v zájmu 
sjednocení délky resp. konce funkčního období u všech členů dozorčí rady jeho odvolání a v dalším
bodě programu jeho opětovné zvolení do doby uplynutí funkčního období u ostatních členů dozorčí 
rady.

Bod 11.  Volba člena dozorčí rady

Návrh usnesení:  Valná hromada zvolila za člena dozorřčí rady JUDr. Miroslava Somra, nar. 
27.1.1958, bytem Brtnická 1946/36, 586 01 Jihlava na dobu do 22.5.2022.

Odůvodnění: odůvodnění je shodné s odůvodněním k bodu 10. programu valné hromady.



Bod 12. Schválení smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady pro období od 1.1.2021 do 
              31.12.2021

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti 
pro období od 1.1.2021 do 31.12.2021.

Odůvodnění:  představenstvo vzhledem k novele zák.č. 90/212 Sb. o obchodních korporacích a 
družstvech účinné od 1.1.2021 předkládá návrh schválit smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí 
rady, a to jak opakovaně zvoleného člena tohoto orgánu, tak i Ing. Jaroslava Vrtala a Ing. Boženy 
Dvořákové s přihlédnutím k důsledkům Projektu přeměny společnosti do jejich očekávaných 
hospodářských výsledků v účetním roce od 1.1.2021 do 31.12.2021.

Bod 13. Rozhodnutí o odměnách členů orgánů společnosti pro období od 1.1.2021 do 
31.12.2021

Návrh usnesení : Valná hromada schvaluje odměny členů orgánů společnosti za výkon jejich funkce
pro období od 1.1.2021 do 31.12.2021 ve stejné výši peněžitého plnění jako činily za období od 
1.1.2020 do 31.12.2020.

Odůvodnění : V důsledku realizace Projektu přeměny společnosti k 1.1.2021 se očekává výraznější 
pohles provozního zisku společnosti v důsledku odštěpení podstatné části majetku do společnosti 
SAPELI Group, a.s. a skutečnosti, že společnost bude za užívání odštěpených věcí nemovitých 
platit do SAPELI Group a.s. nájemné podle znaleckého posudku. V zájmu stabilizace společnosti  a 
jejích zdrojů včetně motivačního prvku volených orgánů proto považuje za žádoucí v tomto prvním 
vyjímečném období po přeměně zachovat nároky členů orgánů společnosti související s výkonem 
jejich funkce na úrovni před přeměnou.

Bod 14. Závěr

Po vyčerpání programu valné hromady ukončí předseda její jednání.

V Jihlavě dne 28.4.2021

                                                                                       představenstvo společnosti
                                                                                       SAPELI, a.s.


