POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU
představenstvo akciové společnosti BIDLI finance, a.s.,
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Jindřišská 889/17, PSČ 110 00
IČ: 053 64 302, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
21835
VÁS TÍMTO ZVE NA
VALNOU HROMADU
která se bude konat dne 10.5.2021 v 11.00 hodin v sídle společnosti BIDLI finance, a.s. na adrese
Jindřišská 889/17, 110 00 Praha 1
Pořad jednání valné hromady:
1. Zahájení valné hromady, zkoumání usnášení schopnosti valné hromady;
2. Volba pracovních orgánů řádné valné hromady;
Návrh usnesení: Volí se tyto orgány řádné valné hromady:
- Předseda řádné valné hromady: Ing. Martina Malečková Pařízková
- Zapisovatel řádné valné hromady: Alona Lyshenko
- Skrutátor: Ing. Martina Malečková Pařízková
- Ověřovatel řádné valné hromady: Ing. Martina Malečková Pařízková
Odůvodnění návrhu: Návrh na volbu orgánů řádné valné hromady je předkládán v souladu
s požadavkem ust. § 422, odst. 1, zákona č. 90/2012 Sb. O obchodních korporacích
3. Odvolání členů představenstva Společnosti
Návrh usnesení valné hromady:
Valná hromada odvolává:
Člena (předsedu)představenstva:
Ing. Jiřího Lejnara, nar. dne 18.4.1978
Na Hřebenkách 3157/4a, Smíchov, 150 00 Praha
Člena (místopředsedu) představenstva:

Romana Weisera, nar. dne 3.11.1970
Za Cihelnou 132, Černý Vůl, 252 62 Satenice

Odůvodnění:
Tato změna je důležitá pro další strategii Společnosti a je v působnosti valné hromady
4. Odvolání členů dozorčí rady Společnosti;
Návrh usnesení valné hromady:
Valná hromada odvolává:
člena dozorčí rady:
Dominiku Kúdelovou, nar. 2.9.1997
Malá Tyršovka 1631/12, Modřany, 143 00 Praha
5. Volba členů dozorčí rady Společnosti;
Návrh usnesení valné hromady:
Valná hromada volí:
člena dozorčí rady:

Ing. Jiřího Lejnara, nar. dne 18.4.1978
Na Hřebenkách 3157/4a, Smíchov, 150 00 Praha 5

6. Změna stanov společnosti
6.1. Změna stanov spočívá ve změně článku 7, odstavec 7.1. stanov
Návrh usnesení:
Valná hromada společnosti schvaluje změnu článku 7, odstavec 7.1. stanov tak, že nově tento
článek zní:
Představeno má dva (2) členy, které volí a odvolává dozorčí rada. Představenstvo volí ze svého
středu předsedu.
Odůvodnění:
Tato změna je důležitá z hlediska další strategie společnosti.
7. Závěr
ÚDAJE O ZÍSKÁNÍ DOKUMENTŮ TÝKAJÍCÍCH SE PROGRAMU VALNÉ HROMADY
Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie podkladů pro rozhodnutí valné hromady a návrhu úplného
novelizovaného znění stanov na svůj náklad a své nebezpečí, přičemž veškeré podklady a nové znění
stanov, je akcionářům k dispozici v sídle Společnosti v pracovní době od 9.00 hod do 16 hod.
POPIS, JAK SE ÚČASTNIT VALNÉ HROMADY A JAK NA VALNÉ HROMADĚ HLASOVAT
Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné
hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více
valných hromadách. Registrace účastníků bude probíhat od 10.45 hod v místě konání valné hromady
Při prezenci se akcionář – fyzická osoba – prokazuje průkazem totožnosti, a osoby oprávněné jednat
jménem akcionáře – právnické osoby – prokazují tuto skutečnost aktuálním výpisem z obchodního
rejstříku a svoji totožnost průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů prokazují svoji totožnost průkazem
totožnosti a své zmocnění písemnou plnou mocí s uvedeným rozsahem zmocnění.
Hlasování na jednání valné hromady se provádí aklamací, nerozhodne-li valná hromada na úvod svého
jednání jinak. Hlasuje se nejdříve o návrhu statutárního nebo kontrolního orgánu a v případě, že tento
návrh není schválen, hlasuje se o dalších návrzích k projednávanému bodu v tom pořadí, jak byly
předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu se již nehlasuje.

Za představenstvo:

v.r. Ing. Jiří Lejnar, předseda představenstva
BIDLI finance, a.s.

Zveřejněno na webových stránkách společnosti dne 9.4.2021
Rozesláno na mailové adresy akcionářů dne 9.4.2021

