
   

P o z v á n k a 
  
Statutární ředitel obchodní společnosti Hakov, a.s., se sídlem K Nádraží 256, Hranice IV-
Drahotuše, 753 61 Hranice, IČ 483 92 855 (dále jen „společnost“), svolává řádnou valnou 
hromadu této společnosti, která se bude konat dne 30. června 2016 v 9:00 hodin v sídle 
Advokátní kanceláře Tesařová & Kubíková s.r.o., IČ 292 59 371, adresa Bohunická 517/55, 
619 00 Brno, v kanceláři v prvním patře budovy. 
 
Program: 
 

1. Zahájení valné hromady, vzdání se práva na řádné svolání valné hromady, schválení 
programu valné hromady 

 
2. Volba orgánů valné hromady 

 
3. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015 

 
Návrh usnesení 
Valná hromada rozhodla o schválení účetní závěrky za rok 2015, kdy společnost 
vykázala záporný hospodářský výsledek – ztrátu ve výši 3 402 730,61 Kč 
 
Odůvodnění 
V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
korporacích, a stanovami společnosti předkládá statutární ředitel účetní závěrku 
ke schválení valné hromadě. Účetní závěrka byla zpracována v souladu s požadavky 
zákona o účetnictví, projednána statutárním ředitelem společnosti a ověřena 
nezávislým auditorem Ing. Miloslavem Musilem.  
 
Záporný výsledek hospodaření za účetní období kalendářního roku 2015 – ztráta ve 
výši 3 402 730,61 Kč. 
 

4. Rozhodnutí o záporném výsledku hospodaření (ztráty) za rok 2015 
 

Návrh usnesení 
Valná hromada rozhodla o úhradě ztráty za rok 2015 ve výši 3 402 730,61 Kč  
z nerozděleného zisku minulých let.  
 
Odůvodnění 
Z důvodu, že společnost disponuje dostatečnými zdroji na účtu nerozděleného zisku 
z minulých let a v souvislosti se záporným hospodářským výsledkem společnosti 
za rok 2015, navrhuje statutární ředitel úhradu ztráty z nerozděleného zisku. 

  
5. Odvolání a volba statutárního ředitele 

 
Návrh usnesení 
Valná hromada odvolává z funkce statutárního ředitele pana Ing. Dušana Haluzíka, 
nar. 1. února 1959, bytem Máchova 828, 753 01 Hranice, a volí do funkce 
statutárního ředitele pana Ing. Ladislava Režňáka, nar. 17. května 1966, bytem ulice 
Čoupkových 669/26, 624 00 Brno. 

 
 
 



   

 
6. Odvolání a volba předsedy správní rady 

 
Návrh usnesení 
Valná hromada odvolává z funkce předsedy správní rady pana Ing. Ladislava 
Režňáka, nar. 17. května 1966, bytem ulice Čoupkových 669/26, 624 00 Brno, a volí 
do funkce předsedy správní rady pana Ing. Dušana Haluzíka, nar. 1. února 1959, 
bytem Máchova 828, 753 01 Hranice. 

 
7. Schválení smlouvy o výkonu funkce předsedy správní rady 

 
8. Závěr 

 
V Brně dne 31. května 2016 
 
 

............................................................................. 
Ing. Dušan Haluzík 

statutární ředitel obchodní společnosti Hakov, a.s. 
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