
Vážení akcionáři,  

poskytujeme Vám tímto odpovědi na dotazy akcionáře vznesené mimo konáním valné hromady. 

 

Dotaz : Uveďte, jaké konkrétní důvody brání tomu, aby Společnost rozdělila zisk vykázaný v roce 2019 

mezi své akcionáře. Byla-li výsledkem hospodaření ztráta, uveďte, jakým způsobem bude kryta. Uveďte 

zdůvodnění ztráty a jaké opatření společnost přijala, aby nebyla v dalších letech opět ve ztrátě. 

Odpověď : Valná hromada Společnosti schválila zaúčtovat ztrátu proti neuhrazené ztrátě minulých 

období, viz. Zápis z jednání valné hromady, Usnesení dle bodu 5. Pořadu valné hromady. 

 

Dotaz : Uveďte, s ohledem na plánovanou investiční politiku společnosti na nadcházející roky, jaká je 

plánovaná dividendová politika společnosti na dalších pět let. Bude navrhováno v těchto letech rozdělení 

zisku mezi akcionáře? Zdůvodněte včetně uvedení výše předpokládané dividendy, která by se měla 

případně mezi akcionáře podle prognóz společnosti rozdělit. 

Odpověď : Předpokládá se, že představenstvo nebude v roce 2021 navrhovat valné hromadě výplatu 

dividendy za rok 2020. 

 

Dotaz : Uveďte, zda společnost zaměstnává osoby blízké členům orgánů společnosti, v případě že ano, 

tak o jaké osoby se jedná, jaká mzda (odměna) byla v jednotlivých měsících roku 2019 těmto 

zaměstnancům vyplacena a na základě jakého právního titulu. 

Odpověď : Společnost neposkytla v roce 2019 žádná plnění osobám blízkým členům představenstva a 

dozorčí rady. 

 

Dotaz : Uveďte, jaká plnění (ať už peněžitá nebo nepeněžitá) byla jmenovitě jednotlivým členům 

statutárního a kontrolního orgánu společnosti poskytnuta v jednotlivých měsících 2019 a na základě 

jakého právního titulu. 

Odpověď : Společnost neposkytla 3 členům představenstva a členům dozorčí rady žádná plnění. Jeden 

člen představenstva je zároveň zaměstnancem společnosti, tomuto přísluší mzda na základě pracovně 

právního vztahu. 

 

Dotaz : Uveďte, jakým konkrétním způsobem budou peněžní prostředky Společnosti investovány 

v následujících letech, a to včetně uvedení konkrétních parametrů – tj, jaké investice jsou uvažované, 

v jaké výši a jaká je struktura uvažovaných investic z hlediska financování. 

Odpověď : V tomto okamžiku nejsou plánovány investice. 

 



Dotaz : Uveďte soudní řízení včetně spisové značky, kterých se společnost v současné době účastní ať už 

na straně žalobce či žalované a kolik prostředků za právní služby společnost 2019 v souvislosti s těmito 

řízeními vynaložila a kolik prostředků do dnešní doby celkem za vedení těchto řízení zaplatila. 

Odpověď : Společnost aktuálně nevede soudní spory. Vynaložené prostředky na soudní řízení za několik 

posledních let byly ve výši 0,-- Kč. 

 

V Českých Budějovicích, dne 24.7.2020 

 

 

 


