PoZvANKA
Představenstvo společnosti RailReal a.s.
se sídlem Praha 3 - Žižkov, Olšanská 1a, IČ: 2641658I, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 6888

svolává

řádnou valnou hromadu,
která se koná dne 15. června 2018 v 11.30 hodin v sídle společnosti

Program jednání:

1.

Zahájení a volba orgánů valné hromady
Vyj ádř ení př

e

ds t av ens tv a :

Valná hromada schvaluje obsazení orgánů valné hromady, tJ.předsedy valné hromady,
zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítánímhlasů, osobami podle návrhu
předloženého představenstvem.
odůvodnění:
Povinnost volby orgánů valné hromady ukládá zákon ě. 90l20I2 Sb., obchodních
společnostech a družstvech (dále jen,,Zákon").

2,

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku
Yyj ádř

e

ní př e d s t av e ns

tv a :

Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti
za rok 2017 obsahýe základní identifikačníúdaje společnosti, financování společnosti,
lidské zdroje, stav majetku společnosti, hospodářský výsledek a podnikatelskou činnost
společnosti za uplynulé období a je zveŤejněna na webových stránkách společnosti
www.railreal.cz.

3.

Projednávání účetnízávérky společnostizarok20l7 a návrhu na vypořádáníztráty
Vyj ádř

e

ní př e ds t av e ns

tv a :

Učetnízávěrka společnosti zarok20|7 je zveřejněna na webových stránkách společnosti.
Rok 2017 ukončila společnost se ztrátou 279 654,63 Kč. Představenstvo navrhuje převést
uvedenou ztréttu na účetneuhtazenýcb ztrát společnosti.

4. Zpráva

dozorčítady o přezkoumání íádnéúčetnízávěrky za rok 2017 a návrhu na
úhradu ztráty
Vyj ádř ení př

e

ds t av ens N a :

Dozorčíradapíezkoumala ročníúčetnízávěrku společnosti zarok2)I7 . Vzhledem k tomu,
že píedloženáúčetnízávěrka neobsahovalažádné nesrovnalosti, byla sestavena v souladu
s obecně závaznými právními předpisy, doporučila dozorči rada akcionářům společnosti
schválit účetnízávěrku společnosti za rok 2017 a so'učasně odsouhlasila návrh
představenstva společnosti převést ztrátu společnosti za rok2017 na účetneuhrazených
ztrát společnosti.

5.

Schválení účetnízávér|<y společnosti za rok 2017 a návrhu na lypořá dání ztráty
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje účetnízávěrku společnosti ve znění dle přílohy tohoto zápisu
a návrh na úhradu ztréúyve znění v pŤiloze tohoto zápisu s tím, že vzniklá ztráta bude
převedena na účetneuhrazené ztráty z minulých let. Valná hromada si je vědoma výše
akumulované ztráty společnosti, která převýšila hodnotu záklaďního kapitálu. V souvislosti
s dalšími budoucími záměry společnosti a úsilímo zajištění financování, není nutné

přistoupit

k žádným právnim krokům vedoucím k návrhu

představenstva
k likvidaci společnosti.
zdůvodnění:
Jak plyne ze zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu majetku
za rck 2017, ukončila společnost kalendářní rok 2017 se ztrátou 279 654,63 Kč.
Představenstvo společnosti navrhuje převést tuto ztréúuna účetneuhrazených zttát.

6.

Závér

Registrace akcionáře a výkon jeho práv na valné hromadě:

Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě společnosti osobně nebo v zastoupení na
základé písemnéplné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.
Zapis do listiny přítomných bude probíhat v den konání valné hromady od 1 1.00 hodin v místě
konání valné hromady.

Akcionář předložípři registraci k nahlédnutí svoje akcie nebo náhradním způsobem
stanoveným zákonem. Akcionář, fyzická osoba, se prokáže prukazem totožnosti. Akcionář,
právnická osoba, se prokáže průkazem totožnosti statutárního orgánu a výpisem z veřejného
rejstříku právnické osoby, prokazqícíjejíexistenci, a způsob zastoupení členem statutárního
orgánu. Zmocněnec akcionáře odevzďápři registraci plnou moc.

Přílohy - jsou uloženy na webových stránkách spoleěnosti www.rallreal.cz
i. Učetnízávěrka společnosti zarok20l7

2.
3.
4.
5.

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku
Zpráva o ovládacích vztazích za rok 2017
Návrh představenstva na rozdělení hospodářského výsledku
Zprávaďozorčírady

Y Praze dne

15. května2018
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&-:

Ing. Jan Hromádka, CSc.
předseda představenstva

RailReal

a.s.

