č. pozvánky 1

Pozvánka
Správní rada POSKLIZŇOVÉ LINKY Čelákovice, a.s.
Cihelna 2066, 250 88 Čelákovice
Vás zve
na řádnou valnou hromadu, která se koná
dne 23.06.2022 od 9.30 hodin
na Posklizňové lince Čelákovice, a.s., Cihelna 2066, 250 88 Čelákovice

Jméno: Statek Vyšehořovice, zemědělská a obchodní společnost, a.s.
se sídlem ve Vyšehořovicích č.p. 164, 250 87 Mochov
_____________________________________________________________
Pořad jednání valné hromady :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení a volba orgánů valné hromady
Zpráva správní rady
Zpráva ředitele včetně schválení účetní uzávěrky za rok 2021
Hlasování o určení auditora na rok 2022
Diskuse
Schválení usnesení
Závěr

Tato pozvánka slouží jako vstupenka na valnou hromadu a zároveň jako identifikační karta
k prezenci.
Návrh usnesení řádné valné hromady Posklizňové linky Čelákovice, a.s.,
konané dne 23. června 2022 na Posklizňové lince Čelákovice, a.s.
Valná hromada
1. bere na vědomí:
a) zprávu ředitele
b) zprávu správní rady
2. schvaluje:
a) předloženou účetní závěrku včetně návrhu na rozdělení zisku za rok 2021
b) Organizační kancelář Praha, Ing. Pavla Hrbka, ev. č. 1653 jako auditora společnosti
pro rok 2022
V Čelákovicích, dne 20.05.2022

Ing. Marek Špitálský
člen správní rady

č. pozvánky 2

Pozvánka
Správní rada POSKLIZŇOVÉ LINKY Čelákovice, a.s.
Cihelna 2066, 250 88 Čelákovice
Vás zve
na řádnou valnou hromadu, která se koná
dne 23.06.2022 od 9.30 hodin
na Posklizňové lince Čelákovice, a.s., Cihelna 2066, 250 88 Čelákovice

Jméno: Zemědělská a obchodní společnost Sedlčánky, a.s. se sídlem v Sedlčánkách
134, 250 88 Čelákovice
____________________________________________________________________
Pořad jednání valné hromady :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení a volba orgánů valné hromady
Zpráva správní rady
Zpráva ředitele včetně schválení účetní uzávěrky za rok 2021
Hlasování o určení auditora na rok 2022
Diskuse
Schválení usnesení
Závěr

Tato pozvánka slouží jako vstupenka na valnou hromadu a zároveň jako identifikační karta
k prezenci.
Návrh usnesení řádné valné hromady Posklizňové linky Čelákovice, a.s.,
konané dne 23. června 2022 na Posklizňové lince Čelákovice, a.s.
Valná hromada
1. bere na vědomí:
a) zprávu ředitele
b) zprávu správní rady
2. schvaluje:
a) předloženou účetní závěrku včetně návrhu na rozdělení zisku za rok 2021
b) Organizační kancelář Praha, Ing. Pavla Hrbka, ev. č. 1653 jako auditora společnosti
pro rok 2022
V Čelákovicích, dne 20.05.2022

Ing. Marek Špitálský
člen správní rady

č. pozvánky 3

Pozvánka
Správní rada POSKLIZŇOVÉ LINKY Čelákovice, a.s.
Cihelna 2066, 250 88 Čelákovice
Vás zve
na řádnou valnou hromadu, která se koná
dne 23.06.2022 od 9.30 hodin
na Posklizňové lince Čelákovice, a.s., Cihelna 2066, 250 88 Čelákovice

Jméno: Zemědělská a obchodní společnost Šestajovice-Jirny, a.s. se sídlem v Jirnech,
Zámecká 345, 250 90 Jirny
_____________________________________________________________________
Pořad jednání valné hromady :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení a volba orgánů valné hromady
Zpráva správní rady
Zpráva ředitele včetně schválení účetní uzávěrky za rok 2021
Hlasování o určení auditora na rok 2022
Diskuse
Schválení usnesení
Závěr

Tato pozvánka slouží jako vstupenka na valnou hromadu a zároveň jako identifikační karta
k prezenci.
Návrh usnesení řádné valné hromady Posklizňové linky Čelákovice, a.s.,
konané dne 23. června 2022 na Posklizňové lince Čelákovice, a.s.
Valná hromada
1. bere na vědomí:
a) zprávu ředitele
b) zprávu správní rady
2. schvaluje:
a) předloženou účetní závěrku včetně návrhu na rozdělení zisku za rok 2021
b) Organizační kancelář Praha, Ing. Pavla Hrbka, ev. č. 1653 jako auditora společnosti
pro rok 2022
V Čelákovicích, dne 20.05.2022

Ing. Marek Špitálský
člen správní rady

