
          

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnoti DDE Consulting a.s. 

 
 

Představenstvo obchodní korporace DDE Consulting a.s., IČ 255 07 281,zapsané v 
obchodním rejstříku vedeném MS v Praze pod B 20883, se sídlem: Bořivojova 741/95, Žižkov, 
130 00 Praha 3 
 

    

Představenstvo společnosti se 28.5.2021 usneslo svolat řádnou valnou   hromadu   společníků,  kterou 

svolává na pátek  30.6.2021 v 18:00 hodin  na v provozovně společnosti na adrese Křivoklát 31, 

okr.Rakovník s  následujícím   programem: 

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady  

2. Zpráva představenstva a dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2020 

3. Schválení účetní uzávěrky za rok 2020 

4. Rozdělení zisku/ztráty za rok 2020 

5. Závěr 

 

V souladu s § 407 zákona o obchodních korporacích představenstvo předkládá následující návrhy 

usnesení: 

K bodu 1: 

Předsedou valné hromady svolavatel navrhuje Jindřicha Hegmona, osoby do dalších funkcí 

nenavrhuje. 

 

K bodu 2-4: 

Valná hromada schvaluje účetní uzávěrku. 

 

Poučení pro akcionáře: 

Prezentace Akcionářů se bude konat od 17.45 hodin do 18.00 hodin v místě, kde se bude konat valná 

hromada.  

Pozvánka spolu s návrhem rozhodnutí valné hromady a dalšími údaji předepsanými zákonem je 

zveřejněna na stránkách https://www.ddecons.com  Akcionáři je přístupná po zadání hesla, které 

společnost zašle akcionáři spolu s pozvánkou; v případě, že akcionář nemůže z uvedených www 

stránek k údajům přistupovat, nechť kontaktuje představenstvo. 

Návrh usnesení valné hromady se zdůvodněním je akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti po 

dohodě s představenstvem. 

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den konání valné hromady. Valné hromady jsou 

oprávněni se účastnit a vykonávat na ní hlasovací právo akcionáři, kteří byli k rozhodnému dni zapsáni 

v seznamu akcionářů (ledaže se prokáže, že zápis v seznamu akcionářů neodpovídá skutečnosti) nebo 

zástupce takových akcionářů.  

Akcionář - fyzická osoba uvedený v seznamu akcionářů se při prezenci akcionářů prokáže platným 

průkazem totožnosti. Akcionář – fyzická osoba vykonává svá práva osobně nebo v zastoupení. 

https://www.ddecons.com/


Zmocněnci jsou povinni předložit písemnou speciální plnou moc k zastupování akcionáře – fyzické 

osoby na valné hromadě. 

Akcionář - právnická osoba uvedený v seznamu akcionářů se při prezenci akcionářů prokáže aktuálním 

výpisem z obchodního rejstříku, případně ověřenou fotokopií aktuálního výpisu z obchodního rejstříku 

ne starší tří měsíců. Akcionář – právnická osoba vykonává svá práva prostřednictvím svého 

statutárního orgánu nebo v zastoupení. Zmocněnci jsou povinni předložit písemnou speciální plnou 

moc k zastupování akcionáře - právnické osoby na valné hromadě. Fyzická osoba jednající jménem 

nebo za akcionáře – právnickou osobu se dále prokáže platným průkazem totožnosti. 

Akcionáři nepřísluší náhrada nákladů spojených s účastí na valné hromadě. 

 

 

Ve   Zlíně,   dne   28.5.2021 
 

Ing.   Jindřich Hegmon v.   r. 

  Předseda představenstva a.s. 
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