
ZAPIS

ze zasedání řádné valné hromady společnosti LINDE vÍrxovrCE a. s.,
se sídlem Ústí nad Labem - Předlice, Hrbovická 473120, PSČ 400 01, Ič: 451 93 088,
zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka

258|, (dále jen ,,společnostoo),

konané dne 10. května 2017 ve 13:30 hodin
ve Vítkovickém zámku, ul. Výstavní99, Vítkoviceo 709 00 ostrava

Přítomni: Dle Prezenční listiny, která je uložena v sídle společnosti

1. Zahájení

Dne 10.5.2017 se ve Vítkovickém zátmku, ul. Výstavní 99,Yítkovice, 709 00 ostrava
uskutečnila Íádnáva|náhromada společnosti LINDE VÍTKOVICE a.s.' se sídlem Ústí nad
Labem - Předlice, Hrbovická 473120, PSC 400 01.

Jednání valné hromadyby|o zahét1eno ve 13:30 hodin předsedou představenstva společnosti
Ing. Milošem Řehákem, kteqý konstatoval Ťádné svolání valné hromady a přítomnost obou
akcionářů' a to:

A. obchodní společnost VÍTKOVICE, a.s. se sídlem Ruská 2887lI01, Vítkovice' 703 00
ostrava, IC 45193070, která je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu
v ostravě v oddílu B, vložce 302, zastoupena na zák|adě plné moci ze dne 9.5.2017 Ing.
Igorem Vlčkem, datum nar;9.],19ó8, býem Malostranská 602,742 42 Šenov u
Nového Jiěína, disponující ó9 000 (slovy šedesátidevítitisíci) hlasy' když má 69 kusů
akcií na jméno série C č. 191 až259 ve jmenovité hodnotě 1 000 000,-- Kč,

B. obchodní společnost AGA AKTIEBOLAG, se sídlem 181 81 Lidingó, ŠvÉpsro,
zastoupena nazékladě plné moci ze dne 19'4.2017Ing. Petrem Partschem, datum nar.:
2. prosince 1966, býem Na Ladech 240I, Brandýs nad Labem,250 0| Bradýs nad
Labem-Stará Boleslav, disponující 69 000 (slovy šedesátidevítitisíci) hlasy, kdýmá69
kusů akcií na jméno série C č.37 až 105 ve jmenovité hodnotě 1 000 000'-- Kč,

tedy akcionářů disponujících celkem 100 0Á hlasů,
a seznámilpřítomné S programem Íádné valné hromady:

1. Zahájení
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené

sčítáním hlasů
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o star,u jejího majetku k

3I. 12.2016, zpráva o řádné účetní závěrce zarok20l6, zpráva o provedeném auditu,
výroění zprávazarok20I6, návrh na úhradu ztráty zarok20l6

4. Zpráva dozorěí rady o přezkoumáníÍádné účetní závěrky a vyroční zprávy zarok20l6
a návrhu na úhradu ztráúy zarok2016

5. Schválení Íádné účetní závěrky zarok20l6 a schválení návrhu na vypořádání ztráty za
rok 2016

6. Určení auditora společnosti LINDE VITKOVICE a.s. podle zák. č.9312009 Sb. na rok
20r7



7 . odvolání člena dozorči rady
8. Volba člena dozorčí rady
9, Schválení smlouw o vÝkonu funkce
10. Různé
1I. Závěr

2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob
pověřených sčítáním hlasů

Předseda představenstva společnosti Ing. Miloš Řehák navrhnul volbu orgánů valné
hromady.

Jako předseda valné hromady byl navrŽen:
lng. Ivan Doubrava

Jako zapisovatel byl navržen..
Ing. Ivo Brabec

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi :

lng. Jaromír Šiler

Jako sčitatelé hlasů byli navrŽeni:
Ing. Miloš Rehák

o těchto návrzích představenstva na volbu orgánů valné hromady bylo hlasováno
zvednutím ruky. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí je prostá většina hlasů přítomných
akcionářů. Pro přijetí rozhodnutí hlasovalo I00% přítomných hlasů, tj. celkem 138 000
hlasů. Výsledek hlasování byl zjištěn z optického pozorovéni hlasujících a současně ze
sdělení předsedajícího valné hromady a osoby pověřené sčítáním hlasů. Proti výkonu
hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné protesty či námitky.

Usnesení valné hromadv:

Valná hromada zvolila ýto orgány valné hromady:

Předseda valné hromady: Ing. Ivan Doubrava

Zapisovatel: Ing. Ivo Brabec

ověřovatelé zápisu: Ing. Jaromír Šiler

osoby pověřené sčítáním hlasů (slcrutátoři):
Ing. Miloš Řehák

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku
k3l.12.2016,zpráva o řádné účetní závěrcezarok2016,zpráva o provedeném audituo
návrh na úhradu ztráty zarok2016

Předseda valné hromady konstatoval, že oběma přítomným akcionářům byla předána
v písemné podobě zprávapředstavenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího

3.



4.

majetku V roce 2016, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2016, zpráva o provedeném
auditu.

Předseda představenstva společnosti Ing. Miloš Řehák seznámil přítomné akcionáře se
zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku
k3I.12.2016, se zptávou o řádné účetní závěrce za rok 2016, se zprávou o provedeném
auditu a přednesl návrh představenstva na vypořádáni ztráty společnosti dosaŽené zarok
2016 ve výši 31977 409,02 Kč' Představenstvo společnosti navrhuje ztrátu ve výši
31971 409,02 Kč zaúčtovat jako neuhrazenouztrátuminulých let.

Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní záxérky za rok 2016 a návrhu na
úhradu ztráty za rok2016

Předseda dozorěí rady společnosti Ing. Jaromír Šiler seznámil přítomné akcionáře se
zprávou dozorči rady, dle ust. $447 zákonao obchodních korporacích, o přezkoumániÍádné
účetní závěrky zarck2016 a o přezkoumánínávrhu na úhradu ztráty zarck2016. Dozorěí
rada doporučuje valné hromadě společnosti schválit řádnou úěetní závěrku za20l6 anávrh
představenstva na vypořádání ztráty společnosti dosaŽené zarck20l6.

Schválení řádné účetní závěrky za rok20t6 a schválení návrhu na úhradu ztráty za
rok 2016

Na základě předložené Íádné účetní závěrky za rok 2016 po přezkoumání dozorčí radou
společnosti, představenstvo navrhuje valné hromadě společnosti schválit usnesení v tomto
znění..

]'Valná hromada společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2016 a Výroční
zprávu společnosti za rok 2016.

2. Valná hromada společnosti schvaluje zaúčtování ztráty Za rok 2016 ve výši
31 977 409'02 Kč na účet neuhrazená ztráta minulých let'

o těchto távrzíchpředstavenstva bylo hlasováno zvednutím ruky' Rozhodný počet hlasů
pro jeho přijetí je prostá většina hlasů přítomných akcionářů. Pro přijetí rozhodnutí
hlasovalo 100 % přítomných hlasů, tj. celkem 138 000 hlasů. Výsledek hlasování byl zjištěn
z optického pozorováni hlasujících a současně ze sdělení předsedajícího valné hromady
a osoby pověřené sčítáním hlasů. Proti výkonu hlasovacíhďpráva 

''éuyty 
vzneseny žádné

protesty či námitky.

Určení auditora společnosti LINDE vÍTKovICE a.s. podle zák, č, g3l200g Sb. na rok
2017
Představenstvo společnosti navrhuj e, aby va|ná hromada přijala následující usnesení:

6.

Usnesení valné hromadv:

]. Valná hromada společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku za
zprávu společnosti za rok 20l6.

2. Yalná hromada společnosti schvaluje zaúčtování ztráý zA
31 977 409,02 Kč na účet neuhrazená ztráta minulých let.

rok 20]6 a Výročnt

rok 20]6 ve vyši



Valná hromada,o,hodl) o určení auditora společnosti LINDE .I/ÍTKTVICE 
a.S. Se sídlem

Hrbovická 473/20, Ústí nad Labem - pridttce IČ..451 93 088, zapsané vobchodním
rejstříku vedeném Krajslqlm soudem v Ústí nad Labem, oddít B, vložka 258I, podle zák. č.

93/2009 Sb, o auditorech tak, že pro povinný audit účetní závěrlry společnosti na rok 20]7
určuje společno-st KPMG Ceská republika Audit, S.r.o., se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/]a,
PSC 186 00, rC 496 19 187.

o tomto návrhu představenstva bylo hlasováno zvednutím ruky. Rozhodný počet hlasů pro
jeho přijetí je prostá většina hlasů přítomných akcionářů. Pro přijetí rozhodnutí hlasovalo
I00% přítomných hlasů, tj. celkem 138000 hlasů. Výsledek hlasování byl zjištěn
z optického pozorování hlasujících a současně ze sdělení předsedajícího valnó hromady
aosoby pověřené sčítáním hlasů. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné
protesty či námitky.

Usnesení valné hromadv:
Valná hromada rozhodla o určení auditora společnosti LINDE I/ITK)I/ICE a.s. Se sídlem
Hrbovická 473/20, Ústí nad Labem - pridhce IČ:451 93 088, zapsané vobchodním
rejstříku vedeném Krajsl<ym soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2581, podle zák. č,

93/2009 Sb, o auditorech tak, že pro povinný audit účetní závěrlql společnosti na rok 20]7
určuje společnost KPMG Ceská republika Audit, S.r,o., se sídlem Praha 8, Pobřežní
648/1a, PSČ 186 00, rc 496 19 187.

7. odvolání členů dozorčí rady společnosti

Představenstvo společnosti navrhlo odvolat členy dozorěí rady spoleěnosti. Představenstvo
společnosti navrhuje schválit usnesení v tomto znění:

Valná hromada o,dvolává člena dozorčí rady pana Ing. Ivana Doubravu, dat. nar. ] 5. ledna
1955, bytem olivová ]871, PSČ 251 0l Praha- Říčany'

o tomto náwhu představenstva bylo hlasováno zvednutím ruky. Rozhodný počet hlasů pro
jeho pfijetí je prostá většina hlasů přítomných akcionářů. Pro pfijetí rozhodnutí hlasovalo
I00% přítomných hlasů, tj. celkem 138000 hlasů. Výsledek hlasování byl zjištěn
z optického pozorování hlasujících a současně ze sdělení předsedajícího valné hromady

či námitk

8. Volba členů dozorčí rady společnosti

Představenstvo spoleěnosti valné hromadě společnosti předloŽilo návrh na zvolení pana Ing'
Jaromíra Šilera a pana Ing. Petra Dudy za č|eny ďozorči rady společnosti. Návrh usneséní
zní:.

Valná hromadavolí dofunkce člena dozorčí rady pana Ing. Petra Dudu, dat' nar. ]7. května
1966, bytem Zdiměřická 569, 252 42 Jesenice,

a osoba pověřená sčítáním hlasů. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné

Usnesení valné hromadv:
Valná hromada odvolává člena dozorčí rady pana Ing. Ivana Doubravu, dat. nar. ]5. ledna
]955, bytem olivová I871, PSČ 251 0] Praha- Říčany'



9.

o tomto návrhu představenstva bylo hlasováno zvednutím ruky. Rozhodný počet hlasů pro
jeho přijetí je prostá větŠina hlasů přítomných akcionářů. Pro přijetí rozhodnutí hlasovalo
100 % přítomných hlasů, d. celkem 138 000 hlasů. Výsledek hlasování byl zjištěn
z optického pozorování hlasujících a současně ze sdělení předsedajícího valné hromady
aosoba pověřená sčítáním hlasů. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly Vzneseny žádné
protesty či námitky.

Usnesení valné hromadv:
Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady pana Ing. Petra Dudu, dat' nar. ]7.
května I966, bytem Zdiměřická 569, 252 42 Jesenice.

Schválení smluv o qýkonu funkce

Představenstvo společnosti spolu s pozvánkou na valnou hromadu zveřejnilo návrh zněni
smlouvy o výkonu funkce' se kterým se akcionáři měli moŽnost seznámit. Představenstvo
navrhuje valné hromadě společnosti schválit usnesení v tomto znění:

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o ýkonu funkce s členem dozorčí rady
společnosti panem Ing. Petrem Dudou ve znění předloženém valné hromadě.

o tomto návrhu představenstva bylo hlasováno zvednutím ruky. Rozhodný počet hlasů pro
jeho přijetí je prostá většina hlasů přítomných akcionářů. Pro přijetí rozhodnutí hlasovalo
I00% přítomných hlasů' tj. celkem 138000 hlasů. Výsledek hlasování byl zjištěn
z optického pozorování hlasujících a souěasně ze sdělení předsedajícího valné hromady
a osoba pověřená sčítáním hlasů. Proti ýkonu hlasovaciho práva nebyly vzneseny žádné
protesty či námitky.

Usnesení valné hromadv:

Yalná hromada schválila uzavření smlouvy o ýkonu funkce s členem dozorčí rady
lečnosti panem Ing. Petrem Dudou ve znění předloženém valné hromadě.

10. Různé
V rámci tohoto bodu pořadu jednání vystoupil zásfupce akcionáře společnosti
vÍrrovIcE, a.s. s návrhem, aby pořad jednáni valné hromady byl rozšířen o bod
Schválení převodu nemovitostí vlastněných spoleěností _ jedná se o nemovitosti hromadně
označované jako Výtobní a skladovací areá|, ostrava-Hulváky' který sestává z pozemktt
p.č. st. 2766, jehož součástí je stavbabez čplče výroba,P.ě. st' 5514, jehož součástí je stavba
bezčplče vjnoba, p.č. st' 5515, jehoŽ součástí je stavbabez čplče výroba, p.č. st. 5516, jehoŽ
součástí je stavba bez c'plěe výroba, p.č. st. 5517 , jehož součástí je stavba bez črylěe vyroba,
p.ě. st. 5556, jehož součástí je stavba Hulváky č.p. 1570 administrativa, a pozemky p.č.
357l50 a357165, včetně součástí a příslušenství, vše v k.ú. ZábŤeh-Hulváky, obci ostrava,
okres ostrava-město (LV 381).
Návrh usnesení k tomuto bodu pořadu jednání by byl:
Valná hromada schvaluje prodej Výrobního a skladovacího areálu, ostrava - Hulválry kteý
sestává z pozemků p.č. st. 2766, jehož součástí je stavba bez čp/če týroba, p.č. st, 55]4,
jehož součástí je stavba bez čp/če výroba, p.č. st. 55 l5, jehož součástí je stavba bez čp/če
ýroba, p.č. st. 5516, jehož součástí je stavba bez čp/če výroba, p.č. st. 55I7, jehož součástí



je stavba bez čp/če ýroba, p,č. st. 5556, jehož součástí je stavba Hulvátq č.p. 1570
administrativa, a pozeml<y p.č. 357/50 a 357/65, včetně součástí a příslušensní' iše v k.ú.
Zábřeh-Hulválq, obci ostrava, okres ostrava-město (LV 38I).

V odůvodnění akcionář uvádí, že žáďá o zaŤazení tohoto bodu pořadu jednání z divodu, že
Výrobní a skladovací arcá|, ostrava- Hulváky, společnost j1ž nadá|e pro svou činnost
nevyužívá a s vlastnictvím areálu jsou spojeny vysoké náklady na udržbu. S ohledem na
skutečnost, Že Vyrobní a skladovacímatená|, ostrava-Hulváky je částí závodu společnosti
spadá rozhodnutí o jeho převodu do působnosti valnó hromady. Zástupce akcionáře dále
uvedl, že o mimořádné zaÍazení tohoto bodu pořadu jednání požáda| z dtlvodu, Že
potenciální zÍt1emce o koupi Vyrobního a skladovacího závodu, ostrava-Hulváky
kontaktoval představenstvo společnosti, které následně požáda|o akcionáře o předložení
tohoto bodu pořadu jednání kzaŤazení na pořad jednánívalné hromady.

Jelikož tento bod pořadujednání nebyl uveden v původní pozvánce,jenezbytné. aby s jeho
proj ednání souhlasili všichni akcionáři společno sti.
Předseda valné hromady vyzval akcionáře k hlasování, zda souhlasí se zaÍazenim bodu
Schválení převodu nemovitostí vlastněných společností.

o tomto návrhu akcionáře bylo hlasováno zvednutím ruky. Rozhodný počet hlasů pro jeho
přijetí jsou všechny hlasy všech akcionářů. Pro přijetí rozhodnutí hlasovalo IOO %
přítomných hlasů, tj. celkem 138 000 hlasů. Výsledek hlasování byl zjištěn z optického
pozorování hlasujících a současně ze sdělení předsedajícího valné hromady a osoba
pověřená sčítáním hlasů. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly Vzneseny žádné protesty
či námitky.

Usnesení vaIné hromadv:

Valná hromada souhlasila se zařazením bodu Schválení převodu nemovitostí vlastněných
společností.

S ohledem na skutečnost, Že všichni akcionáři Společnosti .souhlasili s projednáním bodu
navrženého akcionářem společností VÍTKOVICE, &.S., přistoupila valná hromada
k samotnému projednání bodu Schválení převodu nemovitostí vlastněných společností.

Náwh usnesení předloženého akcionářem zní
Valná hromada schvaluje prodej Výrobního a skladovacího areólu, ostrava - Hulválg; kteý
sestává z pozemků p'č. st, 2766, jehož součástí je stavba bez čp/če ýroba, p.č. st. 5514,
jehož součástí je stavba bez čp/če lýroba, p.č. st, 55 1 5, jehož součástí je stavba bez čp/če
ýroba, p,č. st. 55I6, jehož součástí je stavbabez čp/čeýroba, p.č. st. 5517, jehož součástí
je stavba bez čp/če ýroba, p.č. st. 5556, jehož součástí je stavba Hulvál{y č.p. 1570
administrativa, a pozemlry p,č, 357/50 a 357/65, včetně součástí a příslušenství, vše v k.ú.
Zábřeh-Hulválry, obci ostrava, okres ostrava-město (LV 381),

o tomto náwhu akcionáře bylo hlasováno zvednutím ruky. Rozhodný počet hlasů pro jeho
přijetí je dvoutřetinová většina hlasů přítomných akcionářů. Pro přijetí rozhodnutí hlasovalo
|00% přítomných hlasů' d. celkem 138000 hlasů. Výsledek hlasování byl zjištěn
z optického pozorování hlasujících a současně ze sdělení předsedajícího valné-hromady
a osoba pověřená sčítáním hlasů. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné
protesty či námitky.



Usnesení valné hromadv:

Valná hromada schvaluje prodej Výrobního a skladovacího areálu, ostrava - Hulválql
kteý sestává z pozemku p.č. st. 2766, jehož součástí je stavba bez čp/če ýroba, p.č. st.
5 5 1 4, jehož součástí je stavba bez čp/če výroba, p.č. st, 5 5 ] 5, jehož součástí je stavba bez
čp/čeýroba, p.č.st. 5516, jehož součástí je stavba bez čp/čeýroba, p.č, st. 55t7, jehož
součástí je stavba bez čp/če ýroba, p'č. st. 5556, jehož součástí je stavba Hulválq, č.p'
1570 administrativa, a pozemlq, p.č, 357/50 a 357/65, včetně součástí a příslušenství, vše
v k,ú' Zábřeh-Hulválry, obci ostrava, okres ostrava-město (LV 381)

1|. Závér

Tímto byl program Íádné valné hromady vyčerpán, přítomní zástupci akcionářů byli
předsedou valné hromady vyzvéni k tomu, aby uplatnili další návrhy, případně vznesli
námitky a připomínky k jejímu průběhu.

JelikoŽ přítomní zástupci akcionářů neměli dalších návrhů' námitek a připomínek, bylo
jednání valné hromady ukončeno jejím předsedou ve 14:33 hodin.

V ostravě dne 10.5.2017

Ing. Ivo Brabec
zapisovatel

Ing. Ivan Doubrava
předseda valné hromady

[ng. Jaromír Siler
ověřovatel záryisu


