
Návrh rozhodnutí valné hromady obchodní korporace 
AM SUPPORT a.s., zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, 

vložka 25074, sídlem Záhřebská 577/33, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 08872619 

 mimo zasedání (per rollam) 
 
Vážení akcionáři, 
 
z důvodu potřeby učinit v současné době, kdy jednotlivá opatření vlády a parlamentu v souvislosti s 
epidemií koronaviru SARS CoV-2 znemožňují řádné zasedání valné hromady, rozhodnutí o: 
1. schválení účetní závěrky  k 30.09.2020  
2. schválení návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za účetní období do 30.09.2020 

 
 
Správní rada obchodní korporace AM SUPPORT a.s. zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, oddílů B vložka 25074, IČO: 08872619, se sídlem Záhřebská 577/33, 120 00 Praha 2, 
Vinohrady v souladu s čl. 7 bod 15. stanov společnosti předkládá následující rozhodnutí valné hromady 
společnosti mimo zasedání.  
 
Důvodem výše uvedeného je: 
- povinnost statutárního orgánu nechat odsouhlasit účetní závěrku za období do 30.09.2020 a návrh 
na rozdělení hospodářského výsledku za stejné účetní období 
 
Přílohy: -     účetní závěrka za účetní období do 30.09.2020 

- hlasovací lístek 
- pokyny k vyplnění a odeslání hlasovacího lístku 

 
Lhůta pro doručení hlasovacího lístku akcionáře: 15 dnů ode dne doručení tohoto dopisu 
akcionáři.  
 
Adresa doručení hlasovacích lístků:  

AM SUPPORT a.s., se sídlem Záhřebská 577/33, Vinohrady, 120 00 Praha  

 
Návrh usnesení k bodu 1: 
- Valná hromada schvaluje účetní závěrku za účetní období od vzniku společnosti do 

30.9.2020. 

 
Návrh usnesení k bodu 2: 
- Valná hromada schvaluje vykázaný hospodářský výsledek za účetní období od vzniku 

společnosti do 30.9.2020 ztráta ve výši -306.503,96 Kč po zdanění se převádí na účet 
neuhrazených ztrát minulých let.  
 

 
 
 



 
 

HLASOVACÍ LÍSTEK 
 

AM SUPPORT  a.s., IČO: 08872619 

 se sídlem Záhřebská 577/33, Vinohrady, 120 00 Praha  

 

Akcionář: …………………………………………………, nar. /IČO: ……………………  

bytem/sídlem…………………………………………………………………………………. 

Počet akcií: …………. kusů 

Čísla akcií:  …………………. 

 

Označte křížkem u jednotlivých bodů, zda souhlasíte nebo nesouhlasíte s návrhem rozhodnutí. 

 
Návrh rozhodnutí mimo jeho zasedání: AM SUPPORT  a.s., se sídlem Záhřebská 577/33, 
Vinohrady, 120 00 Praha  
 

BOD 1. - Valná hromada schvaluje účetní závěrku za účetní období od vzniku společnosti do 30.9.2020. 

 
PRO  

   PROTI 
 

 
 

BOD 2:  - Valná hromada schvaluje vykázaný hospodářský výsledek za účetní období od vzniku 
společnosti do 30.9.2020 ztrátu ve výši -306.503,96 Kč po zdanění se převádí na účet neuhrazených 
ztrát minulých let.  
 
 

PRO  
   PROTI 

 
 
 
 
V ………………. dne ……………………… 
 
 
Hlasování stvrzuji svým podpisem ………………………………………………..…. 
 



 
Pokyny pro vyplnění hlasovacího lístku: 
 
Vytiskněte lístek 
Do kolonky "Hlasování"/ vyplňujte: 
• u fyzické osoby jméno a příjmení, datum narození a bydliště 
 • u právnické osoby název, IČO: je-li přiděleno a sídlo,  
• počet akcií 
• číslo nebo číselné řady akcií 
• PRO / PROTI, zaškrtněte Vaši volbu 
• Datum a místo vyplnění hlasovacího lístku  
• Podpis  
 
Plné moci: 
• za akcionáře může hlasovat zmocněnec za podmínek: 
• k hlasovacímu lístku musí být přiložena v originále písemná plná moc, platná ke dni 
vyplnění případně odeslání hlasovacího lístku, podepsaná akcionářem a jeho zástupcem 
• zástupce uvede ke svému podpisu  hlasovacího lístku "v zastoupení" 
 
Odeslání hlasovacích lístků 
• osobně do rukou statutárního ředitele Pavola Magyara, po předchozí telefonické dohodě: 
tel.: +420602703263 
• poštou na adresu sídla společnosti AM SUPPORTa.s., se sídlem Záhřebská 577/33, 
Vinohrady, 120 00 Praha  
 
• doručení musí proběhnout do 15 dnů ode dne doručení hlasovacího lístku 


