P edstavenstvo spole nosti

Lé ebné lázn Jáchymov a. s.

I : 453 59 229, se sídlem: Jáchymov, T. G. Masaryka 415, okres Karlovy Vary, PS 362 51
zapsané v obchodním rejst íku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu B., vložce 207
(dále jen „spole nost“)

svolává

ÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLE NOSTI,
která se bude konat dne 2. kv tna 2011 od 10:00 hodin
v láze ském hotelu Akademik B hounek na adrese Jáchymov, Lidická 1015, PS 362 51
Po ad jednání:
1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti
2. Schválení jednacího a hlasovacího ádu
3. Volba orgán valné hromady
4. Zm na stanov spole nosti
5. Zpráva p edstavenstva o innosti od minulé valné hromady a o stavu spole nosti
6. Zpráva dozor í rady k ú etní záv rce za r. 2010 a k návrhu na rozd lení zisku
7. Schválení ro ní ú etní záv rky za rok 2010 v etn výroku auditora a návrhu na rozd lení zisku
8. Rozhodnutí o odm ování len p edstavenstva a dozor í rady
9. Rozhodnutí o dalším nakládání s volnými finan ními prost edky spole nosti
10. Záv r
Rozhodný den:
Rozhodným dnem k ú asti na valné hromad je sedmý den p edcházející konání valné hromady tj. 25. 4. 2011. Význam
rozhodného dne spo ívá v tom, že v p ípadech ur ených zákonem m že samostatn p evoditelné, pop ípad jiné právo
spojené s cennými papíry (nap . právo ú astnit se a hlasovat na valné hromad ) uplat ovat v i spole nosti pouze
osoba, která je oprávn na vykonávat toto právo k ur itému dni stanovenému zákonem (rozhodný den), a to i v p ípad ,
že po rozhodném dnu dojde k p evodu cenného papíru.
Ú ast na valné hromad :
Registrace akcioná bude zahájena v 9:00 hod. v míst konání valné hromady. Akcioná se m že valné hromady
ú astnit osobn , prost ednictvím svého statutárního orgánu nebo v zastoupení na základ písemné plné moci. Akcioná i
z ad fyzických osob se p i prezenci prokáží platným pr kazem totožnosti. Je-li akcioná em právnická osoba, prokáže
se p i registraci osoba jednající jejím jménem dle výpisu z obchodního rejst íku i jiné evidence platným pr kazem
totožnosti a p edá originál nebo ú edn ov enou kopii aktuálního výpisu z obchodního rejst íku nebo z jiné zákonem
stanovené evidence ne staršího t í m síc . Zástupce akcioná e na základ plné moci je povinen p ed zahájením valné
hromady odevzdat p i prezenci písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcioná em, z níž vyplývá akceptace
této plné moci, rozsah zástupcova oprávn ní a to, zda byla ud lena pro zastoupení na jedné nebo na více valných
hromadách v ur itém období. Podpis zastoupeného akcioná e na plné moci musí být ú edn ov en. Pro ud lení plné
moci mohou akcioná i využít též formulá e, který jim spole nost zp ístupní. Spole nost nep ijímá sd lení o ud lení plné
moci k zastoupení akcioná e na valné hromad elektronickými prost edky.
Práva akcioná a zp sob jejich uplatn ní:
Akcioná vykonává svá práva na valné hromad osobn , prost ednictvím svého statutárního orgánu nebo v zastoupení.
Akcioná je oprávn n ú astnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní, p íp. p ed ní,
vysv tlení záležitostí týkajících se spole nosti, je-li takové vysv tlení pot ebné pro posouzení p edm tu jednání valné
hromady, a uplat ovat návrhy a protinávrhy.
Základní kapitál spole nosti iní 418.531.000,- K a je rozvržen na 418.531 kmenových akcií na majitele o jmenovité
hodnot jedné akcie 1.000,- K vydaných v zaknihované podob . Na každých dovršených 1.000,- K jmenovité
hodnoty akcie p ipadá jeden hlas.
Valná hromada rozhoduje v tšinou hlas p ítomných akcioná , pokud zákon nebo stanovy spole nosti nevyžadují
v tšinu jinou. Hlasování na valné hromad se d je zvednutím ruky (aklamací), pokud valná hromada nerozhodne jinak.
Valná hromada m že rovn ž v jednacím a hlasovacím ádu, který valná hromada schvaluje k bližšímu vymezení
jednání a rozhodování valné hromady v souladu se zákonem a stanovami spole nosti, upravit jiný zp sob hlasování,
vždy však tak, aby tento zp sob zaru il objektivní zjišt ní výsledku hlasování. Valná hromada nejprve hlasuje o
návrzích p edstavenstva a dozor í rady a poté o návrzích akcioná podle po tu hlasovacích práv.

Jestliže akcioná hodlá uplatnit na valné hromad protinávrhy k návrh m, jejichž obsah je uveden v oznámení o konání
valné hromady, nebo v p ípad , že o rozhodnutí valné hromady musí být po ízen notá ský zápis, je povinen doru it
písemné zn ní svého návrhu nebo protinávrhu spole nosti nejmén p t pracovních dn p ede dnem konání valné
hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgán spole nosti. P edstavenstvo je povinno
uve ejnit jeho protinávrh se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejmén t i dny p ed oznámeným datem konání
valné hromady.
Akcioná má právo uplat ovat své návrhy k bod m, které budou za azeny na po ad jednání valné hromady, ješt p ed
uve ejn ním oznámení o konání valné hromady. P edstavenstvo uve ejní návrh, který bude spole nosti doru en
nejpozd ji do 7 dn p ed uve ejn ním oznámení o konání valné hromady, spolu s oznámení o jejím konání. Na návrhy
doru ené po této lh t se obdobn použije p edchozí odstavec.
Akcioná nebo akcioná i, kte í mají akcie nebo zatímní listy, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje alespo 3 %
základního kapitálu spole nosti, mají právo, aby byla jimi navržená záležitost za azena na po ad jednání valné
hromady, a to za p edpokladu, že takový návrh, obsahující od vodn ní nebo návrh usnesení ke každému z bod , bude
doru en p edstavenstvu spole nosti nejpozd ji do 20 dn p ed rozhodným dnem k ú asti na valné hromad ; pokud
žádost došla po uve ejn ní oznámení o konání valné hromady, uve ejní p edstavenstvo dopln ní po adu jednání valné
hromady ve lh t do deseti dn p ed rozhodným dnem k ú asti na valné hromad zp sobem ur eným zákonem a
stanovami spole nosti pro svolání valné hromady; jestliže takové uve ejn ní není již možné, lze ur enou záležitosti na
po ad jednání této valné hromady za adit jen za ú asti a se souhlasem všech akcioná spole nosti.
Charakteristika navržených zm n stanov:
1. zm na obchodní firmy spole nosti (nový název: „Jáchymov Property Management, a.s.“)
2. zm na p edm tu podnikání (reflexe ukon ení podnikání v láze ství a tomu odpovídající zm na p edm tu
podnikání)
3. zm na zp sobu svolávání valné hromady (vypušt ní nutnosti zve ej ovat oznámení v Hospodá ských
novinách)
4. zm na zp sobu vyplácení dividendy (nov zp sobem stanoveným valnou hromadou p i rozhodování o
rozd lení zisku)
Vybrané údaje z ádné ú etní záv rky za rok 2010:
Aktiva celkem 705.428 tis. K (z toho dlouhodobá aktiva 0 K , krátkodobá aktiva 705.428 tis. K )
Pasiva celkem 705.428 tis. K (z toho krátkodobé závazky 23.754 tis. K , vlastní kapitál 681.674 tis. K )
Celkové tržby 471.123 tis. K
Provozní zisk z ukon ených operací 30.642 tis. K
istý hospodá ský výsledek za ú etní období -255.946 tis. K
Konsolidovaná ú etní záv rka, výro ní zpráva a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za r. 2010 jsou
k dispozici na webových stránkách spole nosti www.jachymovpm.cz a budou k nahlédnutí 30 dn p ede dnem konání
ádné valné hromady v pracovních dnech od 9 hod. do 14 hod v sídle spole nosti na adrese Jáchymov, T. G. Masaryka
415, PS 362 51.
Rozd lení zisku:
V rámci rozhodnutí o rozd lení zisku navrhuje p edstavenstvo spole nosti výplatu dividend akcioná m v souladu se
stanovami spole nosti (dle pom ru jmenovité hodnoty akcií p íslušného akcioná e k jmenovité hodnot akcií všech
akcioná ). Na výplatu dividend akcioná m je v souladu se stanovami spole nosti a ust. § 178 odst. 2 a 6 ObchZ
k dispozici celková ástka 105.679.077,50 K , p i emž na jednu akcii p ipadá dividenda ve výši 252,50 K /akcie.
Kone ná výše dividendy p ipadající na jednu akcii bude stanovena v závislosti na rozhodnutí valné hromady, zda zisk
p ipadající na vlastní akcie ve vlastnictví spole nosti, jež spole nost nabyla v rámci ve ejného návrhu na koupi akcií,
bude pom rn rozd len mezi ostatní akcie nebo zda z stane na ú tu nerozd leného zisku minulých let. Dividenda bude
akcioná m vyplacena za podmínek schválených v rozhodnutí valné hromady a v souladu s platnými p edpisy po
sražení odpovídající dan a odpovídajícím zaokrouhlení. Zajišt ním výplaty dividend akcioná m bude pov ena
spole nost Komer ní banka, a.s.
Upozorn ní akcioná m:
Akcioná i mají v souvislosti s body po adu jednání valné hromady následující práva, a to ode dne uve ejn ní tohoto
oznámení o konání valné hromady do dne konání valné hromady:
- právo nahlédnout v pracovních dnech v dob od 9 do 14 hod. v sídle spole nosti do návrhu zm ny stanov;
akcioná i mají právo podle ust. § 184a odst. 6 obchodního zákoníku vyžádat si zaslání kopie návrhu zm ny
stanov na sv j náklad a nebezpe í;
- právo získat na elektronické adrese www.jachymovpm.cz formulá plné moci k zastoupení akcioná e na valné
hromad , stejn jako další dokumenty a informace podle ust. § 120b odst. 1 zákona o podnikání na

kapitálovém trhu; vedle tohoto jsou tyto dokumenty a informace k nahlédnutí rovn ž v pracovních dnech
v dob od 9 do 14 hod. v sídle spole nosti.
P edstavenstvo spole nosti Lé ebné lázn Jáchymov a. s.

