OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ÁDNÉ VALNÉ HROMADY
P edstavenstvo obchodní spole nosti

Lé ebné lázn Jáchymov a. s.

se sídlem v Jáchymov , T.G.M. 415, Okres: Karlovy Vary, I O 45359229
zapsané v obchodním rejst íku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 207
svolává dle § 184a Obchodního zákoníku

ÁDNOU VALNOU HROMADU
která se bude konat dne 30. 6. 2010 od 10,00 hodin v láze ském hotelu ak. B hounek v Jáchymov .
Po ad jednání:
1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Schválení jednacího a hlasovacího ádu
3. Volba orgán valné hromady (volba p edsedy, zapisovatele, dvou ov ovatel zápisu a osob pov ených
s ítáním hlas )
4. Zpráva p edstavenstva o innosti p edstavenstva za období od minulé valné hromady spole nosti a o stavu
spole nosti, její podnikatelské innosti a majetku za rok 2009
5. Zpráva dozor í rady k ro ní ú etní záv rce za rok 2009 a návrhu na rozd lení zisku
6. Schválení ro ní ú etní záv rky za rok 2009 v etn výroku auditora a návrhu na rozd lení zisku
7. Schválení auditora pro ov ení ú etní záv rky za rok 2010 (dle zákona 93/2009 Sb. § 17 odst. 1)
8. Informace p edstavenstva o podnikatelském zám ru spole nosti v p íštím období
9. Rozhodnutí o odm ování len p edstavenstva a dozor í rady
10. Záv r valné hromady
Prezence:
Prezence a zápis ú astník do listiny p ítomných akcioná bude probíhat od 9.00 hodin v míst konání valné
hromady. Akcioná fyzická osoba se p i registraci prokáže platným dokladem totožnosti, v p ípad zastoupení
je zástupce povinen p edložit písemnou plnou moc s ú edn ov eným podpisem akcioná e, kterého zastupuje.
Akcioná právnická osoba se p i prezenci prokáže originálem i ú edn ov enou kopií aktuálního výpisu
z obchodního rejst íku, ne starší 3 m síc , platným dokladem totožnosti statutárního zástupce a v p ípad
zastoupení též písemnou plnou mocí k zastupování na valné hromad s ú edn ov eným podpisem zmocnitele.
Náklady spojené s ú astí na valné hromad si hradí akcioná .
Rozhodný den k ú asti na valné hromad :
ádné valné hromady je oprávn n ú astnit se akcioná , který je uveden ve výpisu z registru emitenta cenných
papír vedeném St ediskem cenných papír vyhotoveném k rozhodnému dni, kterým je sedmý kalendá ní den
p ede dnem konání valné hromady, tj. 23.6.2010.
Konsolidovaná ú etní záv rka, výro ní zpráva a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za r. 2009
budou k nahlédnutí v sídle spole nosti na adrese T.G.Masaryka 415, 362 51 Jáchymov – sekretariát G 30
dn p ede dnem konáním ádné valné hromady v pracovních dnech od 9 hod. do 14 hod.

P edstavenstvo Lé ebných lázní Jáchymov a.s.

