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Silent agreement s.r.o., se sídlem Podbabská 1112/13, 160 00 Praha 6 – Bubeneč, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 150345 

Řízené pohony a řídicí systémy, Měniče, Softstartery, Komplexní dodávky, Servis a opravy, Průmyslová automatizace, Studie, Analýzy a poradenství, Vývoj 
Control drives and Control Systems, Drives, Softstarters, Complex supply, Service and Repair, Industrial Automation, Studies, Analysis and advice, Consultancy, Development 

 

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU  
 

Jednatelé společnosti 

Silent agreement s.r.o.  
se sídlem Praha 6, Bubeneč, Podbabská 1112/13, PSČ 160 00, IČ: 288 71 979 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 150345 
 (dále jen „společnost“) 

s v o l á v a j í  
 v souladu s ustanovením § 181 odst.1 zákona č. 90/2012 Sb. 

 zákon o obchodních korporacích a zakladatelskou listinou společnosti 
řádnou valnou hromadu společnosti 

která se bude konat dne 23. června 2014 ve 14:00 hodin 
v sídle společnosti na adrese Praha 6, Bubeneč, Podbabská 1112/13, PSČ 160 00  

(1. patro – zasedací místnost) 

s tímto pořadem jednání:  
1.   Zahájení, volba orgánů valné hromady a kontrola usnášeníschopnosti.  
2.   Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2013 a stavu jejího majetku za rok 2013.  
3. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2013 a o vypořádání hospodářského 

výsledku společnosti za rok 2013.  
4. Rozhodnutí o úpravě zakladatelské listiny podle ustanovení § 777 odst.2 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o 

obchodních korporacích a o způsobu uveřejňování informací podle ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 
90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích.  

5. Rozhodnutí o schválení vnitřního předpisu odměňování podle ustanovení § 61 zákona č. 90/2012 Sb., 
zákon o obchodních korporacích. 

6. Schválení usnesení valné hromady.  
7. Ostatní, závěr.  
 

Návrh usnesení valné hromady společnosti: 
 

1. bere na vědomí Zprávu o podnikatelské činnosti za rok 2013 a stavu jejího majetku za rok 2013. 
2. bere na vědomí řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2013 a schvaluje ji, včetně 

vypořádání hospodářského výsledku účetního období roku 2013.   
3. schvaluje úpravu zakladatelské listiny podle ustanovení § 777 odst.2 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o 

obchodních korporacích a její uložení do sbírky listin a způsob uveřejňování informací podle ustanovení § 7 
odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích. 

4. schvaluje vnitřní předpis upravující jiná plnění a mzdu ve prospěch členů statutárního orgánu společnosti a 
osob blízkých podle ustanovení § 61 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích. 

 

Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2013 a návrh úprav zakladatelské listiny je společníkům k nahlédnutí 
30 dnů před konáním valné hromady v pracovních dnech v době od 09.00 do 15.00 hodin v sídle společnosti. 
Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý společník. Konec valné hromady je plánován na 
15:00 hodin. 
 
Praha, 1. květen 2014 
                                                                                                                   Jednatelé                
                                                                                             Silent agreement s.r.o., IČ: 288 71 979 


