
Zálris z valné hromady
akciové společnosti MEDISTYL-PHARMA a's.' se sídlem Tétbotská' 325/5'7 

' 
Nusle, 140 00

Praha 4, IČ 61855782' koíané dne 18. prosince 2014 v9'00 hodin, v sídle společnosti

Táborská ]25'57, Nusle, l40 00 Praha 4.

Přítomni: Jaroslav Řehák

Vratishv Řehák

Jindřiška Noasová

I. Program iednání:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady'

2. schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za Íok 2oI3'

3. Závér.

II. Přůběh iednotlir"ýcb l'odů iednání valné hromadY

l . Zahá,jení a volba or&ínů va]né hŤomady

1.1. Jednání valné bromady zahájila v 9 hod členka představenstva Jindřiška Noasová kteú

přivítďa všechny přítomné a konstatovala, že valná hromada byla řádně syolána

v souladu stanovami společnosti.

1'2' Po kontrole listiny přítonných Jindřiška Noasová konstatovala, Že v okamžiku zahájení

valné homady je přítomen jediný akcionríř RNDI. Irrg. Jaroslav Řehrík, csc', mající

celkem 100% Všech blasů a valná hromadaie tudíž schopná usnášení.

1.3. Poté bylo přistoupeno k volbě orgránů valné hromady. Předsedou valné hromady byl

zvolen RNDI. Ing. Jarosbv Řehrák, CSc. a zapisovatelem Jinďiška Noasová. K tomuto

nálthu nebyly vzneseny žádné pňpomínky, protiná'!Ťhy' změny ani plotesty, a pÍoto bylo

přistoupeno k h1asování.

Pro: 100 o% blasů

h]asů

Píoti: 0 7n hlasů ZdtžeÍo sel. o %o

1.4. Závěrcm tohoto bodu by1jednomyslně schválen program jednríní valné hromady (100 %

pro, 0 % proti, nikdo se nezdÍžel blasovlání) uvedený v pozvi4nce na valrrou hromadu,



kteráje přílohou č. 1 zápisu.

Jelikož k programu valné fuomady nebyly vzneseny žádné připomínky, návrhy zmén

nebo doplnění, bude sejím valná bromada v další částijednání řídit.

2. schválení řádné účetní závěrkv za lok 201 3 včetně rczhodnutí o lozdělení zisku

Jindřiška Noasová přednesla zprávu o výsledku hospodďení a sta\u maj etku společnosti

za rok 2013 a konstatovala, že společnost vývořila zisk ve qíši 2.316.943,12Kč'

Nawhla, aby byl dosažený zisk ponechán na nerozděleném zisku.

Předseda vďné hlomady lTzvai všechny přítomné, aby se hlasováním rryjádřili ke

schválení řádné účetn í záýělw za rck 2013 a nawhovanému způsobu rozdělení zisku.

V souladu s výše uvedenými skutečnostni valná bromadajednomyslně schválila (100 %

pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasovlání) řádnou účetní závěrku za rok 2013 a

schválila navrhovaný způsob rozdělení zisku.

3. Záyér

ZávěIem pŤedseda valné fuomady konstatoval' že valná hromada beze zbyl_u ryčerpala

svůj program, ke kterému nebyly vzneseny žádné plotesty či pňpomínky, poděkoval

přítomným společníkům za účast najednání valné hiomady a1otojednání ukončil.

"/.preoseoa valne l]romaoy

Shana2(celkeml)


