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POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU 

 

Představenstvo evropské společnosti IVF CUBE SE, se sídlem Praha 6, Evropská 178, PSČ 160 00, 

IČ 24745014, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, 

vložka 263 (dále jen „Společnost“)  

 

 

zve akcionáře Společnosti na  

 

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU 

 

 

která se bude konat dne 12. června 2014 od 10:00 hodin v sídle Společnosti na adrese: Praha 6, 

Evropská 178, PSČ 160 00.  

 

 

Pořad jednání řádné valné hromady 

 

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady; 

2. Volba orgánů valné hromady (volba předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob 

pověřených sčítáním hlasů); 

3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za 

rok 2013, návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2013 a informace představenstva 

o podnikatelském záměru na další období; 

4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, vyjádření k roční účetní závěrce za rok 2013, k 

návrhu na rozdělení hospodářského výsledku a ke zprávě o vztazích mezi ovládající a 

ovládanou osobou; 

5. Schválení roční účetní závěrky za rok 2013; 

6. Odměňování členů představenstva a dozorčí rady za rok 2013; 

7. Rozhodnutí o podřízení se Společnosti zákonu o obchodních korporacích jako celku a 

schválení změny stanov Společnosti; 

8. Závěr. 

 

Návrh usnesení valné hromady k bodu 5 zní: Valná hromada Společnosti schvaluje roční účetní 

závěrku za rok 2013. Do účetní závěrky je možné nahlédnout v sídle Společnosti každý všední den od 

zveřejnění této pozvánky do doby konání valné hromady.   

 

Návrh usnesení valné hromady k bodu 7 zní:. Společnost se podřizuje zákonu o obchodních 

korporacích jako celku a mění v této souvislosti stanovy Společnosti tak, že stávající články 1 až 38 se 

zcela nahrazují novými články, které budou obsaženy v notářském zápisu o rozhodnutí valné 

hromady. Do znění stanov obsahující navrhované změny je možné nahlédnout zdarma v sídle 

Společnosti každý všední den od zveřejnění této pozvánky do doby konání valné hromady. Důvodem 

návrhu na změnu stanov je nabytí účinnosti zákonů č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a č. 90/2012 Sb., 

zákona o korporacích (dále jen „ZOK“) a povinnosti vyplývající pro Společnost ze zákona č. 

134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností. Dle ZOK 

musí být stanovy Společnosti v souladu s ustanovením § 777 odst. 2 ZOK uvedeny do souladu se 

ZOK, a to ve lhůtě 6-ti měsíců ode dne nabytí účinnosti ZOK. Společnost se v souladu s ustanovením 

§ 777 odst. 5 ZOK podřizuje ZOK jako celku. Vnitřní poměry Společnosti se budou řídit účinností 

zápisu do obchodního rejstříku novou právní úpravou.  

  

Korespondenční hlasování umožněno není, proto se neurčuje lhůta pro doručení vyjádření akcionářů  

k pořadu valné hromady. Představenstvo Společnosti vyjadřuje kladné stanovisko k přijetí  

navržených rozhodnutí valnou hromadou.  
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Registrace akcionářů bude probíhat od 9:50 hod. v místě konání valné hromady. Při prezenci musí 

akcionář prokázat svá práva a totožnost zákonným způsobem.  

 

V Praze, dne 25.4.2014 

 

 

...................................................................... 

MUDr. Hana Višňová 

člen představenstva IVF CUBE SE 


