Zápis z valné hromady
akciové společnosti MEDISTYL-PHARMA a.s.. se sidlem Tábolská 325/57' Nusle.
140 00
Pmha 4, IČ 61855782, konané dne 5. prosince 2013 v9'00 hodin, v sídle
společnosti
Táborská ]25,57. Nusle, l40 00 Praha 4'

Přitomnil Jaroslav Řehrik
Vratislav Řehák
Jindřiška Noasová
l. Program iednání:

l.

Zahájení, volba orgánů valné hromady'

2. Schválení řádné účetnízávěrky a návrhu na rozdělení zisklr za
3. Záltór'

Íok2ol2

Il. Průběh iednotlir"ých bodů iednání valné hřomadY
1

' Zaháiení

a

volba orgrinů valné hromadv

1.1' Jednání vďné bromady zahájila v 9 hod ČLenka piťdstavenstva Jindijška
Noasová' která

přivítala všechny piítomné a konstatovala, že vďná hromada byla řádně
svolána
v souladu stanovami společnosti.

kontole listiny přítomných Jindřiška Noasová konstatovala, Že v okamžiku
zahájeÍí
valné hromadyje přitomenjediný akcionář RNDI. Ing. Jaroslav
Řehák' cSc.' ma]ici

1'2. Po

celkem l00% všech hlasů a valná hromada je tudíŽ schopná usnášení.
1.3' Poté bylo přistoupeno k volbě orgrinů valné hromady. Předserlou
valné hromady byl

zvolen RNDr. Ing. Jaroslav Řehrík, CSc. a zapisovatelem
Jindiiška Noasová' K tomuto
návťhu nebyly vz]eseny žádnépřipomínky, protinávlhy, 7fiěny
ani plotesty, a ploto bylo
přistoupeno k hlasování.

Pro: 100 % hlasů

Proti: 0 % h]asů

ZdrŽeIo se 0 yo

hlasů

1'4. Závěrem tohoto bodu byl jednomyslně schválen program je<lnání
valné hromady (100 %
0/o
pro, 0
proti, nikdo se nezdrŽel hlasování) uvedený v pozviínce
na valnou br:omadu_

kteláje přílohou č. 1 zápisu.

připomínky' návrhy změn
JelikoŽ k programu valné hromady nebyly vzneseny Žádné
části jednání řídit'
nebo doplnění, bude se jím valná hromada v da1ší

2.

o rozdělení zisku
Schváení řádné účetnízávěrkv za rok 2012 včetně roáodnuti

a stavu majetku společnosti
Jindřiška Noasová přednesla zprávu o výsledku hospodďení
zisk ve výši 3 '75 ] '305'44 Kč'
za rok 2012 a konstatovala' ž(r společnost vytvořila

zisku'
Navrhla. aby byl dosazený zisk ponechán na nelozděleném
hlasovánim vyjádřili ke
Předseda valné hromatly rryzvaL všechly přítornné, aby se
způsobu rozdělení zisku'
schválení řádné účetnízávěrky za rok 2012 a naýrhovanému
o
o
V souladu s výše uvedenými skutečnostmi valná bromadajednomyslně schválila 1t00
účetnízávěřku za ťok 2012 a
přo. nikdo nebyl přoti, nikdo se nezdrŽel hlasovlání) řádnou

schválila nawhovaný způsob rozdělení zisku'

3.

ZáýěÍ

hromada beze zb}'tku \ryčeryala
ZávěIem přodseda valné hromady konstatoval, Že valná
či připomínky' poděkoval
svůi pťogram, ke ktelému nebyly vzneseny žádné pťotesty
ukonči1'
piítomným společníkůmza účastnajednání valné hlomady a totojednání

zapisovatel

sÍanr 2 (celkem ])

