
 
POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU 

společnosti MATRIX a.s. 
 

Představenstvo společnosti 
 

MATRIX a.s., se sídlem Třebešov 1, PSČ 516 01, IČ 259 47 672, spol. zaps. 
v obchod. rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle B, vložka 

2146 
 

Vás zve 
 

na valnou hromadu akcionářů, 
 

která se bude konat dne 17.7.2019  od 11,00  hodin   
v notářské kanceláři Mgr. Evy Šimonové na adrese Rychnov nad Kněžnou,  

Staré náměstí 58, PSČ 516 01 
 
Pořad jednání valné hromady: 
 
1. Zahájení a volba orgánů valné hromady. 
2. Změna stanov obsahující níže uvedené změny 
3. Odvolání Vlastimila Chaloupky z funkce člena představenstva 
4. Odvolání Ing. Michala Jindry z funkce člena dozorčí rady 
5. Volba Tomáše Hrábka do funkce člena dozorčí rady 
6. Různé. 
7. Závěr. 
 
V rámci bodu 1 pořadu jednání navrhuje představenstvo zvolit tradiční orgány valné hromady ve  
smyslu článku 11 stanov  a v souladu se zákonem o obchodních korporacích.  
 
V rámci bodu 2 se navrhuje změnit stanovy společnosti. Změna stanov spočívá ve změně počtu 
členů představenstva ze stávajících čtyř na tři. V článku 13 odst. 1 stanov se vypouští druhá 
věta (Představenstvo musí mít nejméně 3 členy, jejichž počet je stanoven těmito stanovami). 
Článek 14 odst. 1 věta první nově zní: Představenstvo společnosti má tři členy. Zároveň se z 
důvodu určení přesného počtu členů dozorčí rady mění článek 21 odst. 1, který nově zní: 
Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti (počet členů dozorčí rady je stanoven v článku 
22 odst. 1, který zůstává beze změny).  
Představenstvo dále navrhuje do článku 10 doplnit odstavec 10), který zní: Akcionáři se mohou 
na valné hromadě vzdát práva na řádné a včasné svolání valné hromady.    
Zároveň se ze stanov vypouští označení a rozlišení valné hromady na řádnou a mimořádnou, 
jelikož takové označení již není v souladu s právní úpravou. Označení náhradní valná hromada 
zůstává zachováno. 
 
Případní zájemci mohou nahlédnout zdarma do návrhu změny stanov v kanceláři společnosti na 
adrese Třebešov 1 v pracovní dny v době od 8,00 hodin do 15,00 hodin v období od 8.7.2019  do 
data konání valné hromady. 
 
Prezentace akcionářů bude zahájena od  10,50 hodin. 
 
Pro případ osobní nepřítomnosti využijte prosím plnou moc, kterou předejte svému zástupci (ne 
však členu představenstva či dozorčí rady). Podpis na plné moci musí být ve smyslu stanov 
ověřen. 
 
Dne 13.6. 2019         
 
 
Představenstvo a.s. 


