
Představenstvo akciové §polečnosti

HUTNÍ PRoJEKT oSTRAVA e.s,
§€ sídlem 28. říjns l142/168, Maliánské Hory, 709 00 ostrava. IČ :451 93 622,

zapsané v obchodním rejstňku vedeném lftajským soudem v Ostravě, v oddíle B. vložka 3ó5.
(dále jen,,spolďno§ť'),

dmto §vollvá řídlou velnoo hrŤmrdú .polďúo§ti,

která §e budc kona1 dne 30. listopadu 2022 ve 14.00 hodin v sídle §polečnosti, 28.řijna
t l42lló8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.

l.
Pořad jcdníní vahé hronrdy :

l. Zahájení valné hromady. ovéřeni jeji usnášeníschopnosti

2, Volba předsedy valné bromady, zapisovalele valné komady, ověřovatele ápisu a
o§oby pověřené §čitánim hlasů na valné hlomadě

3, §cbváleni Smlouvy o riikonu funkce člena představenstva

4. Schválenl Smlouvy o wýkonu funkce člena dozorčí rady

5. 7;věr - ostatní iňfórmace

ll.
NÁvRfl UsNlisENi VALNÉ HRoMADY K JEDNoTLtvÝM BoDůM PoŘADtt JEDNÁNi vAr-NÉ

llRoMADY A JEJtcH zDŮvoDNĚNÍ

1. volba o.qÁDů Ýalné hromrdt - bod 2, Dořadu iednÁ§í

Návrh usnes€ní :

Valná hromada volí předsedou a ověŤovatelem ápi§u valrté lromady lng. Bronislava
Tomáška" zapisovatelem Ing. vladimíra Křístka a osobou pověřenou sčítiním hlasů lng.
Milana Dobiáše.

zdůvodíění :
Zvoleni orgánů valné homady je organizaění opatŤení stanovené zákoíem.



2. Rozhodnltí o §cbválcní smlolrtry o výkonu funkce čleDr Dředstrven§tvi - bod 3.
pořadu iednání

NávŤh usn€§cúí :

Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce člena představeD§tva tng. Milana
Dobiáše. nar. 22.7.1953. bytem okajni &4/23- Muglinov, 712 00 osllaýazÉ dne 24-6.2022-

zdůvodněni :

Smlouva o lýkonu funkce v orgánu §polečnosti podléhá dle ustánoveni § 59 odst.2 zi,k.č.
90/2012 sb. §chválení nejlyššího orgínu společnosti, tedy valné hlomady. Představenstvo
navrlruje. aby valná hromada předmětnou smlouvu schváila_

3, Roáodnuúí o §chvílení §mlourry o výkoDu funkce čleD. dozorčl řadY - bod 4. Dořadu
iedná!í

Návrh u§n€§cni :

valná hrcmada schvaluje Smlouvu o rlÝkonu fuŇce člena dozorči rady Jiiiho Nováka_ naí,
l3,5,1974, byt9m Kosmonautít 2l85D4, Zábřeh, 700 30 ostrava. ze órc 16.6.2022.

zdůvodněni :

smloúva o ťkonu lirilce v orgrónu společnosti podtéhá dle ustanovení § 59 odst.2 zik.č.
90/20i2 sb. schvlileni nejlyššibo orgánu spolďnosti. tedy valné híomady. Představenstvo
nalrhuje. aby vainá hromada předmělnou smlouvu schválila.

lIl.
závěr - o§trtní inlormrce

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva a člena dozorčí rady je pro akcionráře
k nahlédnutí ve lhůtě .]0 dnú před koruinim valné hromady v sidle §polečnosti v pracovních
dnech od 9.00 do lj.00 hodin.

AkcionáŤ - fuzická osoba sc prokazuje prťrlozem totožnosti. Zástupce akcionáŤe je povinen
předloát k průkszu toložjosti též plnou moc opatřenou uŤedně ověřenými podpisy.

V ostíavě dne 27.10.2022

lng. vladimíť KŤistet
m ístopředseda představenstva
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lng. Mila.n Dobiáš
člen př€d§tavenslva

Ing. BronisfavTomášek


