
Šumava, a. s.
Nišovice 55, 387 01 Volyně
IČO: 25183982, DIČ: 25183982

P o z v á n k a

Představenstvo společnosti Šumava, a. s., 
se sídlem Nišovice 55, PSČ 387 01, IČ: 25183982, zapsané v obchodním rejstříku Krajského
soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 956,

svolává

ve smyslu článku VII. stanov společnosti a § 402 a následujících, zákona č. 90/2012 Sb.

řádnou valnou hromadu

na den  27. května 2022  ve 13:30 hodin,

do dílny zemědělského areálu v Nišovicích.

Pořad valné hromady:
1. Zahájení
2. Volba sčitatelů,  předsedy valné hromady, schválení jednacího a volebního řádu

valné hromady,zapisovatele,ověřovatelů zápisu,volba návrhové a mandátní komise
3. Zpráva představenstva a ředitelky o podnikatelské činnosti v roce 2021
4. Zpráva dozorčí rady o činnosti v roce 2021
5. Zpráva ekonomky o podnikatelské činnosti v roce 2021
6. Stanovisko a výrok auditora k účetní závěrce 2021
7. Schválení auditora pro ověření účetní závěrky a výroční zprávy pro rok 2022 
8. Schválení zástavy nemovitostí UniCredit Bank Šumava, a.s.
9. Schválení roční závěrky 2021

P ř e s t á v k a
10. Koncepce podnikatelského záměru na rok 2022
11. Volba členů představenstva
12. Volba členů dozorčí rady 
13. Návrh usnesení
14. Diskuse
15. Závěr
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Návrh usnesení:
Valná hromada bude schvalovat:
K bodu 7): schválení auditora pro ověření účetní závěrky a výroční zprávy pro rok 2022 –
Ing.Jaroslav Špeta, zapsaného v seznamu auditorů pod číslem oprávnění 584 – představenstvo
souhlasí
K bodu 8): schválení zástavy nemovitostí na nákup pozemků u UniCredit Bank Šumava, a.s.
– představenstvo souhlasí
K bodu 9): schválení roční účetní závěrky za rok 2021 – představenstvo souhlasí
K  bodu  10):  volba  členů  představenstva (návrh:  Ing.Harantová  Hana,  Bc.Harant  Milan,
p.Kopáček  Václav,  p.Nárovec  Josef,  p.Beneš  František,  p.Bízek  Vladimír,  p.Uhlíková
Ludmila) - představenstvo souhlasí
K  bodu  11):  volba  členů  dozorčí  rady  (návrh:  p.Brejchová  Hana,  p.Kolář  Vladimír,
p.Švehlová Jiřina) - představenstvo souhlasí

Organizační pokyny:

Registrace účastníků bude probíhat 13:00 - 13:30 hodin v místě konání valné hromady.
Akcionáři nebo jejich zástupci se prokáží platným průkazem totožnosti. 
Zástupce akcionáře odevzdá u prezence před zahájením valné hromady písemnou plnou moc
podepsanou  zastoupeným  akcionářem.  Vystavená  plná  moc  platí  pouze  na  jednu  valnou
hromadu,  případně  pro  valnou  hromadu  náhradní,  jestliže  není  valná  hromada
usnášeníschopná. 
Zástupce akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti.
Pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady je stanovena lhůta do 20. 5. 2022.

Internetové stránky: www.sumava-nisovice.cz

Předběžné základní údaje účetní závěrky za rok 2021    (v tis. Kč)  :  

stálá aktiva 117 332  vlastní kapitál      86 486 výkony celkem   43 634
oběžná aktiva   18 730 cizí zdroje      54 314  náklady celkem                42 275     
ostatní aktiva          4 883   ostatní pasiva               145  hospodářský výsledek  +1 359  
aktiva celkem 140 945  pasiva celkem    140 945

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

                        Ing. Hana Harantová
                     předseda představenstva

Plná moc
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PLNÁ MOC

Já níže podepsaný………………………………………., rodné číslo………………………..,

bytem…………………………………………………………………………………………..,

zmocňuji:

pana/í…………………………………………………….., rodné číslo……………………….,

bytem,…………………………………………………………………………………………..,

aby mne zastupoval(a) na valné hromadě společnosti Šumava, a. s.,
Nišovice 55, PSČ 387 01, IČ: 25183982,

která se koná dne 27. května 2022 ve 13:30 hodin 
v dílně zemědělského areálu v Nišovicích.

Tato plná moc platí i na zastupování na případné náhradní valné hromadě.

V……………………….dne………………………Podpis………………………………
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