POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
společnosti

MY AIRLINES, a.s.
IČ: 04555571
se sídlem Praha 10, Vršovice, Petrohradská 428/13
zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21100
(dále jen „Společnost“)
která se uskuteční dne 15.02.2017 od 11:00 hodin
v zasedací místnosti společnosti COMPANIES.CZ s.r.o.,
na adrese Praha 1, Nové Město, Václavské náměstí 846/1
ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ:
Účastnit se valné hromady Společnosti mají právo akcionáři Společnosti, kteří jsou k datu konání
valné hromady zapsáni v seznamu akcionářů, přičemž pokud akcionář způsobil, že není zapsán
v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení
valné hromady proto, že mu Společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné
hromadě nebo výkon hlasovacího práva.
Prezence bude zahájena v 10:45 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář může vykonávat svá
akcionářská práva osobně anebo prostřednictvím zástupce. Při prezenci na valné hromadě každý
akcionář nebo jeho zástupce prokáže svoji totožnost, vyplní na prezenční listině své rodné číslo
a podepíše se. Zástupce akcionáře odevzdá také plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře,
tj. fyzické osoby nebo statutárního orgánu právnické osoby. U akcionáře právnické osoby odevzdá její
zástupce také výpis z veřejného rejstříku. Akcionáři ani zmocněnci nemají nárok na náhradu nákladů
spojených s účastí na valné hromadě.
PROGRAM JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY:
1.

zahájení a informace o usnášeníschopnosti valné hromady a o způsobu hlasování

2.

volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčitatele hlasů

3.

schválení změny stanov Společnosti: změna počtu členů dozorčí rady Společnosti a změna výše
základního kapitálu Společnosti
návrh usnesení: Valná hromada schvaluje změnu stanov Společnosti: snížení počtu členů dozorčí
rady na 1 člena a změnu výše základního kapitálu, přičemž základní kapitál bude zvýšen na
částku 12.000.000,- Kč upsáním nových akcií Společnosti.
odůvodnění: Snížení počtu členů dozorčí rady souvisí s cílem zefektivnit fungování dozorčí rady
Společnosti. Zvýšení základního kapitálu Společnosti souvisí s vytvořením finančních rezerv
Společnosti.

4.

odvolání všech členů dozorčí rady Společnosti
návrh usnesení: Valná hromada odvolává Miloše Philippa Štrajta, Jána Erényi a Ivana Kalinina
z funkce členů dozorčí rady s účinností ke dni konání valné hromady.
odůvodnění: S ohledem na změnu stanov Společnosti je nutné snížit stav členů dozorčí rady.
Zároveň jsou plánovány personální změny v dozorčí radě, jak je dále popsáno.

5.

volba člena dozorčí rady
návrh usnesení: Valná hromada volí nového člena dozorčí rady, a to Ing. Michala Švábenického,
dat. nar. 21. srpna 1970, bytem Odolena Voda, Na Štěpnici 504, PSČ 250 70.
odůvodnění: Navrhovaná osoba je odborně i profesně způsobilá pro výkon funkce člena dozorčí
rady Společnosti a předběžně vyjádřila souhlas s výkonem této funkce.

6.

schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady
návrh usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady ve znění
předloženém valné hromadě.
odůvodnění: Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady představuje právní jednání, kterým se
upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Společností a členem orgánu. V souladu
s ustanovením § 59 zákona o obchodních korporacích vyžaduje smlouva s členem dozorčí rady
písemnou formu a schválení valnou hromadou.

7.

schválení zvýšení základního kapitálu Společnosti

a)

návrh usnesení: Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku ve
výši 10.000.000,- Kč, a to upsáním nových akcií podle ustanovení § 475, písm. a), zákona
o obchodních korporacích, přičemž se nepřipouští upisování akcií nad navrhovanou částku.
V souvislosti se zvýšením základního kapitálu Společnost vydá 500 ks kmenových akcií na
jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,- Kč. Emisní kurs jedné akcie
činí 20.000,- Kč. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií Společnosti
upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu svého podílu. Úpis akcií bude proveden ve
smyslu § 479 zákona o obchodních korporacích uzavřením smlouvy o upsání akcií. Údaje pro
využití přednostního práva dle ustanovení § 485 odst. ZOK:
i.
ii.
iii.

místo pro vykonání přednostního práva: Advokátní Kancelář Žižka & Partners, se
sídlem Praha 1, Nové Město, Václavské náměstí 1
lhůta pro vykonání přednostního práva: 2 týdny od okamžiku doručení sdělení
představenstva akcionáři
na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč lze upsat 5 ks nových
akcií.

Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určeným
zájemcům, kterými jsou ostatní akcionáři Společnosti, kteří své přednostní právo k upsání akcií
využili. Upisovatel splatí emisní kurs na účet stanovený valnou hromadou ve lhůtě 6 měsíců od
úpisu akcií. Úpis akcií bude proveden ve smyslu § 479 zákona o obchodních korporacích
uzavřením smlouvy o upsání akcií.
odůvodnění usnesení: Zvýšení základního kapitálu Společnosti prospěje ekonomické stabilitě
Společnosti i zvýšení důvěryhodnosti Společnosti u obchodních partnerů.
8.

schválení auditora Společnosti
návrh usnesení: Valná hromada schvaluje auditorem Společnosti Ing. Miroslava Bačíka, číslo
oprávnění KAČR 1199, a to pro účely ověření účetní závěrky Společnosti, zprávy o vztazích
propojených osob a výroční zprávy za období od vzniku Společnosti do 31.12.2016.
odůvodnění usnesení: Povinností Společnosti je mít účetní závěrku ověřenu auditorem, kterého
určí valná hromada Společnosti.

9.

závěr

Návrh změny stanov Společnosti a návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady bude
k dispozici k nahlédnutí v provozovně Společnosti na adrese Praha 1, Malá Strana, Vítězná 420/18,
a to v pracovní dny vždy od 14 do 16 hodin.
V Praze dne 11.01.2017
Ing. Tomáš Bartošík
člen představenstva

