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Člen správní rady společnosti GRADIOR TECH a.s. (dále jen „společnost“) si dovoluje tímto pozvat 
akcionáře společnosti na řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude kon
 

 
Pořad jednání: 

 
1. Zahájení, volba orgánů valné hromady

 
2. Schválení účetní závěrky za rok 2021

období na účet nerozděleného 
 

3. Závěr valné hromady 
 
 
Podmínky pro výkon hlasovacího práva:

Na valné hromadě mohou akcionáři vykonávat svá práva spojená s
hlasovat, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se 
jednání valné hromady a uplatňovat návrhy a protinávrhy.

Na každých 20.000,-- Kč nominální hodnoty akcie připadá 1 hlas. Hlasování se děje aklamací 
ruky. Výsledky hlasování jsou oznamovány osobou pověřenou sčít
 
 
 
V Brně dne 20. 05. 2022 
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IČ: 63473542, DIČ: CZ63473542 
Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl B, vložka 1671 

Pozvánka 
na řádnou valnou hromadu společnosti 

GRADIOR TECH a.s. 

IČ 634 73 542 
 Brně, Králově Poli, Křižíkova 3126/68 o, PSČ 612 00

obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 1671

společnosti GRADIOR TECH a.s. (dále jen „společnost“) si dovoluje tímto pozvat 
valnou hromadu společnosti, která se bude konat  

dne 20. 06. 2022 od 10 hodin 

 

v zasedací místnosti v sídle společnosti 

Zahájení, volba orgánů valné hromady 

álení účetní závěrky za rok 2021 a převod dosaženého výsledku hospodaření běžného účetního 
období na účet nerozděleného zisku minulých let 

Podmínky pro výkon hlasovacího práva: 

Na valné hromadě mohou akcionáři vykonávat svá práva spojená s akciemi společnosti, tj. zejména 
hlasovat, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem 
jednání valné hromady a uplatňovat návrhy a protinávrhy. 

Kč nominální hodnoty akcie připadá 1 hlas. Hlasování se děje aklamací 
ruky. Výsledky hlasování jsou oznamovány osobou pověřenou sčítáním hlasů. 

 
Bc. Robert Nos 

Člen správní rady 
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Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 

, PSČ 612 00 
Brně pod sp. zn. B 1671 

společnosti GRADIOR TECH a.s. (dále jen „společnost“) si dovoluje tímto pozvat  
 

převod dosaženého výsledku hospodaření běžného účetního 

akciemi společnosti, tj. zejména 
společnosti, které jsou předmětem 

Kč nominální hodnoty akcie připadá 1 hlas. Hlasování se děje aklamací – zvednutím 


