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HLASOVACÍ LÍSTEK 

pro rozhodování valné hromady 

společnosti Vrtáky a.s. 
se sídlem Kyjov, Nětčice, Boršovská 2591/71, PSČ 697 01, IČO: 277 49 363, zapsaná v Obchodním rejstříku 

vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 5072 
(„společnost) 

písemnou formou mimo zasedání ve smyslu § 19 Lex COVID 

HLASOVÁNÍ S KONCEM HLASOVÁNÍ 19.6.2020 V 17:00 HODIN 

 

Chcete-li uplatnit své právo hlasovat, zaškrtněte prosím příslušné varianty podle své volby a s úředně ověřeným 
vlastnoručním podpisem prosím zašlete na adresu Vrtáky a.s., třída Tomáše Bati 5334, 760 01 Zlín, nebo jiným 
způsobem podle pravidel pro rozhodování valné hromady mimo zasedání písemnou formou. 
 
UPOZORNĚNÍ: Nesouhlas lze vyjádřit i mlčením (nezasláním celého hlasovacího lístku). Jakýkoli projev jiný než 
„PRO“ včetně zdržení se hlasování bude považován za hlas proti návrhu a nebude akcionáři jakkoli na újmu. 
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Rozhodnutí k bodu č. 1 pořadu rozhodování 
Hlasuji ohledně schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2019, a to podle návrhu 
usnesení, který je uveden v Návrhu představenstva a zní následovně: 
 
NÁVRH ROZHODNUTÍ: 
 
Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti 
za rok 2019, která byla předložena představenstvem společnosti tak, že ji představenstvo 
publikovalo na internetových stránkách společnosti (www.vrtakyas.cz). 

PRO PROTI 

Rozhodnutí k bodu č. 2 pořadu rozhodování 
Hlasuji ohledně rozdělení zisku / úhradě ztráty společnosti za rok 2019, a to podle návrhu 
usnesení, který je uveden v Návrhu představenstva a zní následovně: 
 
NÁVRH ROZHODNUTÍ: 
 
Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje návrh představenstva na úhradu 
ztráty za rok 2019 ve výši 151.357,28 Kč úhradou z nerozděleného zisku minulých let. 

PRO PROTI 

 

 
…………………………………………………………………………………………… 

Jméno a příjmení / název nebo obchodní firma akcionáře 

 

……………………………………………………………………………………………  

Datum narození / identifikační číslo akcionáře 

 

……………………………………………………………………………………………  

Bydliště / sídlo akcionáře 

 

……………………………………………………………………………………………  

Počet a jmenovitá hodnota akcií - V případě, že nebude vyplněno, bude použit počet akcií akcionáře uvedený 
v seznamu akcionářů vedeného společností 

 

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

úředně ověřený podpis akcionáře nebo zástupce 

 


