
Pozvánka na řádnou valnou hromadu 
 

Představenstvo společnosti Animalco a.s., 
 

se sídlem Na Kocínce 1, Praha 6, PSČ 160 00, IČ 00536458, zapsané v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 90 („Společnost“), tímto svolává 
řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 5.5.2015 od 10:00 hod., na 
adrese  Praha 4, Pyšelská 2327/2 („Valná hromada“).  

 
 

1. Zahájení Valné hromady 
2. Volba orgánů Valné hromady 
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku 

za rok 2014  
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2014, o přezkoumání 
řádné účetní závěrky k 31.12.2014, návrhu představenstva na vypořádání 
hospodářského výsledku za rok 2014 a  zprávy o vztazích mezi propojenými osobami   

5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího 
majetku za rok 2014 

6. Schválení řádné účetní závěrky k 31.12.2014 
7. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok  2014 
8. Schválení výroční zprávy za rok 2014 
9. Rozhodutí o Smlouvě o výkonu funkce s paní PhDr. Simonou Sokolovou, členem 

představenstva 
10. Závěr Valné hromady. 

 

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění 

Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 3 programu Valné hromady  
 

 Valná hromada vyslechla Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o 
stavu jejího majetku za rok 2014. O Zprávě bude hlasováno v pořadu valné hromady, bod 5. 
 
  

Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 4 programu Valné hromady  
 

Usnesení:  Valná hromada bere na vědomí    Zprávu dozorčí rady o výsledcích její kontrolní 
činnosti za rok 2014, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2014, návrhu 
představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014 a  zprávy o vztazích mezi 
propojenými osobami. 
 
Zdůvodnění: Zpráva poskytuje obraz kontrolních aktivit dozorčího orgánu ve společnosti, 
výsledky přezkoumání účetní závěrky a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a dává 
doporučení valné hromadě jak se postavit k návrhu na schválení účetní závěrky a k návrhu 
představenstva na rozdělení zisku.  
 
Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 5 programu Valné hromady  
 



Usnesení:  Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti 
společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014. 
 
Zdůvodnění: Zpráva hodnotí podnikatelskou činnost společnosti a stav jejího majetku v roce 
2014. Zpráva odráží činnost představenstva v hodnoceném roce a je dokladem obchodní 
úspěšnosti společnosti na trhu.  
  
 
Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 6  programu Valné hromady  
 

Usnesení:  Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku sestavenou ke dni 31.12. 2014. 

 

Zdůvodnění: Valné hromadě je předložena zpráva auditorů Moores Rowland Audit , s.r.o.   
k auditu účetní závěrky sestavené k 31.12.2014, Zpráva dozorčí rady o výsledcích její 
kontrolní činnosti za rok 2014, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2014, návrhu 
představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014 a  zprávy o vztazích mezi 
propojenými osobami zpracované podle Zákona o obchodních korporacích. Oba provedené 
přezkumy konstatují, že nebylo shledáno žádných významných nepřesností a že účetnictví 
společnosti je vedeno řádně. Rovněž tak byla auditorem i dozorčí radou přezkoumána zpráva 
o vztazích mezi propojenými osobami.  
 
 
Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 7  programu Valné hromady  
 

Usnesení:  Valná hromada rozhodla o vypořádání hospodářského výsledku společnosti ve 
výši 68 758 013,- Kč po zdanění tak, že  částka ve výši 68 758 013,- Kč bude rozdělena jako 
dividenda akcionářům společnosti. 
 

Zdůvodnění: Představenstvo navrhlo rozdělení zisku výplatou dividendy v plném rozsahu, 
protože společnost má dostatečné finanční zdroje pro svoji činnost. Dozorčí rada návrh 
podpořila.   
 

 

Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 8  programu Valné hromady  
 

Usnesení:  Valná hromada schvaluje výroční zprávu společnosti za rok 2014. 

 

Zdůvodnění: Projednání  výroční zprávy předchází projednání jejích podstatných složek a 
součástí. Výroční zpráva bude k dispozici spolu s ostatními dokumenty v sídle společnosti 
třecet dmů před konáním valné hromady.  

 

  
Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 9  programu Valné hromady 
 
Usnesení:   

- Valná hromada schvaluje  Smlouvu o výkonu funkce uzavřenou mezi společností a 
s  paní PhDr.Simonou Sokolovou, členem představenstva 
 

Zdůvodnění:   Smlouva o výkonu funkce je uzavírána v souladu s platnými právními 
předpisy.   
 



Podmínky pro účast na Valné hromadě: 

Právo účastnit se Valné hromady jako akcionář společnosti má osoba uvedená v seznamu 
akcionářů vedeném Společností ke dni konání Valné hromady nebo jiná osoba, která prokáže, 
že je akcionářem a že zápis v seznamu akcionářů neodpovídá skutečnosti. 

Organizační pokyny : 

Prezence akcionářů bude probíhat od 9:30  hod. v místě konání Valné hromady. Akcionář se 
může Valné hromady zúčastnit osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo 
prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci.  

Při prezenci je nutno předložit: 

- fyzické osoby : platný doklad totožnosti a v případě zastupování plnou moc s úředně 
ověřeným podpisem zmocnitele. Z plné moci musí být zřejmé vymezení práv 
zástupce, 

- právnické osoby : kopii výpisu z obchodního rejstříku, ne starší 3 měsíců; není-li 
přítomen statutární orgán oprávněný jednat za právnickou osobu samostatně, předloží 
zástupce plnou moc s úředně ověřeným(i) podpisem(y) zmocnitele. Z plné moci musí 
být zřejmé vymezení práv zástupce. Osoba oprávněná jednat za právnickou osobu 
nebo zástupce právnické osoby předloží platný doklad totožnosti. 
 

Akcionáři a zástupci jsou povinni plné moci a výpisy z obchodního rejstříku ponechat 
Společnosti.  

Akcionáři ani zástupci nepřísluší úhrada nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s účastí na 
Valné hromadě.                            

Hlavní údaje řádné účetní závěrky k 31.12. 2014 (v tis. Kč): 

 Aktiva celkem:  757.724 Pasiva celkem: 757.727 

 Dlouhod. maj.: 3.344 Vlastní kapitál: 252.621 

 Oběžná aktiva: 754.250 Cizí zdroje: 496.280 

 Časové rozlišení: 133 Časové rozlišení: 8.826 

 Tržby za prodej zboží, vlastních výrobků a služeb: 4.839.762   

 Výsledek hospodaření za účetní období: 68.758 

V Praze dne 27.3. 2015 

        Představenstvo 

        


