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Pozvánka na řádnou valnou hromadu 

společnosti PerFe CZ a.s.  
se sídlem Blanenská 171/57, 664 34 Kuřim, IČ: 463 46 627  

(dále jen „Společnost) 

                              

Představenstvo Společnosti na základě čl. 6 odst. 5 stanov Společnosti svolává řádnou valnou hromadu 

Společnosti, která se uskuteční dne 25. 5. 2022 v 10:00 hodin v na adrese Blanenská 171/57, 664 34 Kuřim. 

 

Pořad valné hromady: 

1. Zahájení, usnášeníschopnost valné hromady 

2. Volba předsedy a zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů 

3. Odvolání člena představenstva 

4. Volba nového člena představenstva 

5. Zakončení 

 

Registrace akcionářů bude zahájena v 9:45 hod. a bude ukončena v 10:00 hod. Při registraci předloží každý 

akcionář občanský průkaz. Zástupce právnické osoby se dále prokáže aktuálním výpisem z obchodního 

rejstříku. Zplnomocněný zástupce akcionáře se navíc prokáže plnou mocí. Rozhodným dnem k účasti na 

valné hromadě je 20.5.2022. Právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně 

hlasování má osoba, která je k rozhodnému dni uvedena v seznamu akcionářů nebo zástupce takové osoby.  

K  návrhům usnesení se mohou akcionáři vyjádřit a své návrhy usnesení Společnosti zaslat po obdržení 

pozvánky. Návrhy akcionářů na usnesení valné hromady budou uveřejněny na internetových stránkách 

Společnosti www.PerFe.cz bez zbytečného odkladu po jejich obdržení. 

 

Návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění: 

 

Bod 3.  Odvolání člena představenstva 

 

Návrh usnesení: 

 

Valná hromada odvolává s účinností ke dni 31. 5. 2022 jediného člena představenstva: JANA 

ŠEVČÍKOVÁ, dat. nar. 12. července 1975, bytem Molenburk 20, 679 13 Vysočany 

 

Odůvodnění: 

Odvolání člena představenstva je učiněno na základě žádosti jediného člena představenstva. Změna člena 

představenstva prostřednictvím odvolání a volby nového člena představenstva prostřednictvím rozhodnutí 

valné hromady Společnost zaručuje vyšší právní jistotu při změně jediného člena představenstva proti 

případnému vzdání se funkce jediného člena představenstva bez zajištění adekvátní náhrady.  

 

Bod 4. Volba nového člena představenstva 

 

Návrh usnesení: 

 

Valná hromada společnosti PerFe CZ a.s. volí s účinností ke dni 1. 6. 2022 jako člena představenstva pana 

Petr GRIGA, dat. nar. 8. dubna 1974, bytem Česká 719/48, 796 01 Prostějov. 

 

Odůvodnění: 

Po předchozím odvolání jediného člena představenstva, za účelem personálního obsazení statutárního 

orgánu společnosti je zvolen výše uvedený člen.  

 

V Kuřimi dne 25.4.2022 

       _______________________________ 

          Ing. Jana Ševčíková 

                                                                                     člen představenstva PerFe CZ a.s. 


