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N&vrh:

tIsnesexí

33- řádné rralné hronnady cbchďní spole&rostí EK*TER§d§{, a§ se sídlexr F&stiffiěř,
Fustiměřské Frrrsy 268, F§Č 6ť;3 21, konané ďne Zg. 1Z," 7§Z,*

1řa}ná bromada obchcdní spolďcnosti EK8TERMffi{, a-§. ko*aná dne Zg, 1Z,.7:8z8
rr kaytce!ářích slxrpirry RiSF invesL rla adrese nárněstí í{íru ?*9, 68á &1 tlherská Hradiště

ťrr*o

B§É§ §AťřB§MÍ:

r zprárřtr * vzťadEh rrrgi odádaií*í *soberu a osobou ovládarlcu a megi orÉádanon
*sobou a cscbarni ovládan;ý*i steinc* ovládajícíosobou,

' zP*ávx dozgrČÍ rady o přezkrunrrání zprávy g vztazích lxezi Bropoienýxni os*bami"
l zpráyu dazorří rady pra 33, řádrrou val*err hromadu,
o zpnávx * p*dníleatelské čill**sti akciorré spcl*řc*stí za r"ok 2&19 a výkted na rlel§

iéta.

§frEIváL$r*

. rrarrrhcrra*ýpořtsdiednáxívatnéhr*naad3r,

. rcč:*í ričetrrí závěrku za rok ?&19,
! *"ávrlrnakryrtínerrhrazenézeálymiuutýchletzhosp*dářskěhoqýsledlru,
l rczhodnutí e rrýrněně akcií dte navrženého vzorit, ata ve }hůtě dvou měsíc& ode

dne rtzřrcd*uť valné bromadp

U[.$t§IáĚ

Femkci*náře valllé &rc§radp

třr§á§Á pŘmstrÁtrro§tyu a.*:

- pr*véstsehválerro* výreěau akcii
c ř€ďizovat opatřeník odstrarrění a snižení celkorré zffiry spclečttcsti,
r realizorrat opaďení minimďiraiíeí rregativní dcpaS výzrarnných skutečn*stí z

roktr 2$2$.

Zdůtladně*í nám&rr usng*ní Yří:

EKOTERMEX. a-s-. Pusťměřs!é Prusy 268,683 21 Pustirněi tč rsszesos, otó czrsszosos, tel.:517 347 991, www.ebtermercz
Sg{*ečfio§t ie amána v§bdl8dním reisříku u X(§v kně o&il B, vložka 368_
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S{árFťŤ, u_sneserd S:- ŘVrX vy*řl;áaí zdclsžeqých eko*orruic§ých qýsledk& spctečxcsti
podnilratelskéhs ziáměru a plaťné prátrní úFrarry z L 9&12§12 §b-, <l olrch*rdních
kglp*mcíc*r, ve zaění pozděi§cb předpisfr-

Vzhiederc ke spížexí inrenavítré trcdnoty akcil" ua§hralfi§ti p&vodní& akcff a ieiích
achranných pívlďr se předstarrenstrr* rgzh*dia navrhxo*ltqýrněnu akcfi dle nald*aého
IffiBrt!-

Představenstrrg a-s- xavrhuie scfuváiení tefuete lrsreseEÉ

VFustiměři drrs §.4. l?"Z8lg

€l(olERMR( as-, Prgtimďs*e Přť§ť 26i8, 683 2t Pustirněř Ě rssroros, DČ: CZ155263o5, tel.:ra7 yr7 tD! wxw-elrotermex-cz
Spo{e&pst ie zapsá*a v Obc{pdnim reistřftu u l({§ u Bmě, oddíl 8, vbžlca 368,

<-
. Rndn§Mazíneh

Předseda představerstva


