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Pozvánka na valnou hromadu

P#edstavenstvo spole"nosti CLEANINGSYNERGY Czech a.s. svolává

!ÁDNOU VALNOU HROMADU
CLEANINGSYNERGY Czech a.s.

se sídlem Praha 3, Male$ická 2679/49, PS% 130 00, I%: 28494105, zapsané 
do obchodního rejst#íku vedeného M&stsk!m soudem v Praze, oddíl B, vlo'ka 
14853 (dále jen „spole"nost“),
která se bude konat dne 4. zá!í 2014 od 14.00 hodin v notá!ské kancelá!i  
JUDr. Jarmily Humpolcové, Opletalova 1015/55, 110 00 Praha 1.
Po!ad jednání valné hromady:
1. Pod#ízení se zákonu ". 90/2012 Sb., o obchodních spole"nostech a dru'-

stvech (zákon o obchodních korporacích), jako celku zp(sobem dan!m  
ust. § 777 odst. 5 ZOK. 

2. Schválení systému vnit#ní struktury spole"nosti ve smyslu ust. § 397 ZOK, 
kter!m volí dualistick! systém vnit#ní struktury spole"nosti 

3. Schválení nového úplného zn&ní stanov. (Návrh stanov je v p#íloze pozvánky 
a té' bude poskytnut na vy'ádání akcioná#i v sídle spole"nosti v pracovní den 
v dob& od 8 do 12 hodin v termínu od 1.8. 2014 do dne p#edcházejícího ko-
náni valné hromady.)

4. Schválení ú"etní záv&rky a vypo#ádání z(statku rezervního fondu, nebo)  
ve smyslu zákona ". 90/2012 Sb. rezervní fond zanikl dnem 1.1.2014.

5. Odvolání a volba "len( orgán( spole"nosti. 

Vyjád!ení p!edstavenstva k návrhu usnesení valné hromady a návrh usnesení:
Valná hromada:
1. schvaluje, "e spole#nost CLEANINGSYNERGY Czech a.s. se pod$izuje zákonu 

#. 90/2012 Sb., o obchodních spole!nostech a dru"stvech (zákon o obchod-
ních korporacích), jako celku zp#sobem dan$m ust. § 777 odst. 5 ZOK. Toto 
pod%ízení se nab$vá ú!innosti dnem, kdy bude zve%ejn&n zápis této skute!nosti 
do obchodního rejst%íku zp#sobem umo"'ujícím dálkov$ p%ístup podle zákona 
o ve%ejn$ch rejst%ících právnick$ch a fyzick$ch osob 

2. schvaluje zm%nu systému vnit$ní struktury spole#nosti ve smyslu ust. § 397 
ZOK, kter$m volí dualistick& systém vnit%ní struktury spole!nosti a tato zm&na 
je obsa"ená ve zm&n& stanov, 

3. p$ijímá nové úplné zn%ní stanov a v této souvislosti nahrazuje v(echny stávající 
zn&ní !lánk# stanov spole!nosti ve zn&ní ze dne 22.9.2008 nov$m zn&ním 
preambule a )lánku 1. a" 26. 

4. schvaluje nalo"ení se z#statkem na rezervním fondu tak, "e bude p%eveden na 
ú!et nerozd&len$ zisk minul$ch let , !ím" je vypo%ádán, nebo* ve smyslu zákona 
!. 90/2012 Sb. rezervní fond zanikl dnem 1.1.2014. 

5. odvolává a volí !leny orgán# spole!nosti.
6. schvaluje ú#etní záv%rku za roky 2012 a 2013. 


