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ŘÁDNOU VÁLNOU HIiOYADU.
kerá se bude konat

V

sobol! díe l8 k\étna 20l ] od ]o]oo h.din! l. patře vi.árny Č€sFý I€Ý
v Bndyni nld ohii. NlasarykoYo nánr 2]

!9&ru!d.!é!í_řid!ÉJ4b!-!!p]!3dJr
] Zabájeni a oYěteni usnášenisůópn ýi lalné líonradl
2 volba piedsed} lalné hronradl, zaPisolalťle, ověiovatelú záphu . osob pověltný.h
sčilánin hlasů aschÝ]jlenijednaciho a hlisola.iho lád!
3, vlročni zprál2 za rok 20]2. rčerně zťáVv piedýalenslva o podnikaielské Ďifuosli
společnosti a o st !jejilro míFtku k ]1, l]. ]]0l2 a zprá!} o \ztazich mezi plopojen)trni
osobmiavihlťd na{]alši obdobi

4,

Zprá\a o iádné účctnizávčí..sFo]cčnosliz. rok 20l2, včctnó lrsledku áudjfu spoleónosti

anilrhfuvypoiádáúihospod:liskélro\ýslenkuspolečnoslizaobchodnirok20l2
5, Zprá}adozorči íad! o \lúsledcich.ieii konúolói činnosii! ro.e 20i2

!!&!!!!!!_pl!_úd!!!i!j

JedMci a hlasováci iád a iádú účelniZávďka z! rok ]0]2je ŇcioláiúD k nahlédnuii v sidle
společnósti .a adrese Radolesice ó p 5 l pú.óvni.h dne.h ód 08:00 hod do ]5]00 hod
počinaic dnem donteíi 1éro loz\nnLT až do dne konánj iá{tnó lalné hroňad),
Aicioná ltedloži prikú lotožĎosli ! pokud ícbudc osobně plilomen d pověii zmocněnce,
iento piedloži llnou noc k zýlpo\áni na valné bronadě, Zásfupcen akcionále n.nůžebýt
člen piedslal€rolv. nebo dozolči ndy společnosti, Počet nlNú akcionád bude oýéien pii
Frezeíci podle se2nJnU ]L(.joniin 1ťdenjm spo]e.noíi
lr.zence akcionářů blde lrobibi dne 13 k]tfua ]0l] od 09:]0 do 1000 hodnr v niýč
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Iifomace DiedslaveBlva ,ro akionáie ZEPos

20t2:

a, s,:

s ohIeden m četnédolMy akcionáň1. Ýkajíci sc odkoupeni akcii zEPos a, s,,
přdstalenstlo §děluje. že ZEtos a, s. úúžeíabyut své vhsini akcie pouze za podminek
uvedených v us. § l6I a a násl, ob.bodniho zánoliku,
v zájnu lThověl ádosten akgioDiiú společno§t zEPos a, s. nlbizi lkcioíiiúm odkouped
jejichatciizakupnícenuódpoýidajici]5%jejhnjnenovnéhodnoirit2n,lakiiojmenovité
hodnolě 10,000,_ Kč za cenu 3,500. Kú a l akcii o jnenoviié hodíotě 1,000., Kě za canu
350,_Kč,
piipBdě ájmu o prod.j pozenků a ákcii njobóU akciónáii t€lefonicky kontiklovat
sekclfuiá1 spolcčnosti ZEPos a,
tel.:416 591 ]l2. kde s nimi bldg dohodnnt dálši
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v Rddovesicich
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dne 3, dubná 20l 3

