§trá*ka

Qtr*oTER!*Ex
§I($T§R}V[EX,

i

z

?

sídle*x Pxstiměř, P**f*měř§ké Prusy 268
íČ155263$5. zaps*ná rr $R a K§ v Brně. addfi B" ylcřk* 368
a*§- §s

Pozvánka
K 0 T E R M E X" a.§. svolává
_13" ř*ďn*tr v*řn*x }rr*xradtr *kciryr"é rpol*č**sti

Představensfvo akciové společnosti E

§K{}TERM§X-a"s"

st gídlem Pxstim§ř, Pustim§ř§kě Prusy ?68,P§C 683 2t
kteni se usklrtďni dne 29. prasince žt}Zt} v 9.{X} haď.
v kan*e§říc* ekupí*y §M§ invect xa adl.w m*měsůíMír§ 7{l9,
686 t}l Bhersk€ Hr*diště
Rozhdaý dsrrtrxa

ř,-9{§2*lž

zák*aa
ryl&ť pzdějšíoh p@isů" byl sanaven
na 30. 11.2fi2a.

rÉčastoa valné }lromadě ve srnyslu § 4S5 a ruásldrejících

§b_" o obcfu*&de*r kcarpora*ích' ve

Poňad§edm*ní:

i-

F*h$jeni valxé hrornady
ž- Volba předsedy valné hrcrna*y,
3- §clrválerrí pořdujedaácí

zapisovelq cvěřevďelě

zápi§§ a *Éitatele hlasů

4." Výntěnaakcií
5, Zptáva o podnikatelské činnosti akciové spolďnosti zarokz9|g,vYhted na dalšítóta,
in&rmoviárrí * rqýan*m*ýela sklrtď**ste&. rektr 2fi2*
ó- §chválení ročníúčetnízávěrky za rok 2*l9
"F
" řSávífu na kryti netrimrelré *W mkru§iých ie§ z fuospodářsk*ho výstedkr

8. Zyávaorrzfmíoh
q" Z. áva * Sez§crxrrrfurí zan*vy
iE- Zp6va €ozorčíraďy i:_§- pF&
l1. Usnesení valné hromady
l2'"7á§í&

v*azích doz*rčírado* dle xS- § S3 ZOK
valxorr hrry*g&l
o

ry,s*§y ryrlfui k pcr*jea* \raš!§sts trr*rm&r_!e í§sň§é F{§hleiffi a kcmr§tm,at
@}fu
v době od obdrženípozvá*ky da 24. 12.2828 pa předchozí dohodě s členy představenstva společnosti v sídle
§F§ďsr#i_ { $#nccíerrnúmeje yxo&re pdaťpí§Euullé pffeo§i§&,, íú§řrky"@r a pod*áy k pďad*l
připorr*án{cérn nebade r:a i*tfui vainé hrornady
i§eieú valsé hr*xna*y de 28- N?- 2$?8" K F§adqií
bÉinďeíel-

eeffiiláb"

Pr,ávo účastnitse vatné lrrarnady rnaji akcionráři, čle*avéorgánů EK8T§RM§}L
7**e<&{rai vaM hronm$ je rcv@rre-

a.s. a pozvarÉ hosté.

Pru§y 268, 683 21 Pu§timěř ť: §5263$5, uČ czrsszo:os, tel.: 517 it47 *l1, www.ekoterrnex_cz
Společnost ie zapsána v Obchodním reistříku u KOS v Brně, oddíl B, vložka 36,8.

EI(OTERMEI( as", Pu§timěř§H

§*:ánLa ? z ?

Qtr*oTERHEx

Fl,zické osoby se prokazují pta§pým prfrlrazem totofuiosti, právnické osoby rr_foisem z obctročrriho rejsříka ue

§Ésúšáfe3 *í*:& a eásfiqrce,tr# crvčřt*gu plrrur moei k j€ee*íd za rycle&o*,
j*fifuí, Akcianáfi s sfur rovn& fi6i*y $ines*n &cie rye§e&t*i-

Hlmvarí pive akeímiře

se řdí jmmrxrirm h*&mÉm akeie a

F&gn

*secrá

je

ptatná

j* Fs

t§fe

*keii_ {r §kciÉ : t hi§}_

Akciolrář hlasuje osobně neba prosředaietvirn svďro zá§Os§e-

Prmenc

od 8.45 hsd.

YP$stiqíiěři dne t4-

'?"w}a

RudolfMazánek
před§čde $edsavem#a

§íí&: ná*"r&

r:srreseraí

a_s-

valré lrrorrradl,

Ě rSSZerOS, OČ: Cz1552636, tel-: 517 347 9í}! wwx-elrcĚerrrrerr-cz
spúle&,ost ie zapsáná v Obď}odním reiďí*u u XO§ v &ně, o#íl 8, vliožlra 368-

iNSIERMEX, a§-, PrrstirÉÉlePrusy 268, 683 21Pu§tirněř.

