
POZVÁNKA NA ŘÁONOU VALNOU HROMADU
SpoLEčNosrI MULTISoNIC, 2.s.

Představenstvo společnosti MULTISONIC, a.s., se sídlem Dobronická 1257,I(unratice, 148 00

Praha 4, IČ: 004 72 0O0, zapsaná v obchodním tejstříku Městského soudu v Ptaze, oddíl B,

vložka 47 (dáIe jen ,,Společnost')

svolává

4L ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

dle § 402 zák, č 90/201iihjfjl;$:::iT:l?::i.?filiiť,*ech (zákon o

ktetá se bude konat 21. ledna 2020 v 15.00 hod.

v Advokátní kanceláři Profous Legal, VJámě 699/'l,,110 00 Ptahat

Progtam iednání íádné valné htomady:

1. Zahálenl, konttola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady.

2. Ptojednání a souhlas s norým zněntn stanov společnosti.

3. Záv&.

Návthy usnesení valné htomady:

K bodu 2 se navthuje, aby valná hromada iedním usnesením schválila změnu stanov ve

znéni uvedeném v příloze č. 1, této pozvánl<y.

Podstata změny stanov spočír.á v jejich celkovém aktualtzovaném znětú, kteté bylo rlrptacováno

tak, aby r,ryhovovalo aktuáIním potřebám společnosti. Ve stanováďn je ptovedena zejména změna

fotmá'tu adtesy sídla společnosti v souladu se stavem zapsaným v obchodním rejstříku, tovněž

v č1. 9 je přidáno ustanovení o možnosti rydán hromadných listin. Vešketé náIežítosú stanov

jsou v souladu s aktuálrúm zněním zák. č. 90/201,2 Sb., zákon o obchodních společnostech a

dtužstvech Qákon o obchodních korporacích), ve zněrupozdějších předpisů.

Rozhodný den k účasti na valrré hromadě a vysvětlení |eho význarnll pro hlasováni

na valné hromadě:



-

Rozhodným dnem k účasti na valné htomadě je 21. Iedna 2020 (dále jen ,,Rozhodný den').

Yýznam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se valné

hromady a l.rykonávat na ni veškerá ptáva, která akcionáíi náIeží, včetně hlasování, má ýhtadně
osoba vedená k Rozhodnému dfli jako vlastník akcie (akcionář). Seznam akcionářů

k Rozhodnému dni za)istí Společnost.

účast na valné htomadě:

Zápis akcíonářů do listiny přítomných bude rryhotoven r. den a na místě konání valné hromady.

Valné hromady se mohou účastnit akctonáit Společnosti, tj. vlastníci listinných akcji na jméno

emitovaných Společností, kteří jsou ke dni konání va]né htomady Společnosti uvedeni v seznamu

akcionářů vedeném Společností. Každý akcior'ái se prokáže platným dokladem totoŽnosti,

zástupce akcionáře odevzdá plrrou moc s uredně ověřeným podpisem akcionáie. Akcionář, ktery

je právnickou osobou, se může valné hromady zúčasttit prostřednictvím svého statutáfního

orgánu, nebo prostřednictvím zástupce na záHadě plné moci s úředně ověřeným podpisem a

r,rypisem z obchodního tejstříku. Plná moc pío zastupováni na valné hromadě musí být písemná a

musí z ní rypl..fr.at, zda byla udělena pfo zastoupení na jedné nebo více valných hromadách

Společnosti.

Tato pozvánka bude r,f,wěšena na webolých stánkách Společnosti, jakožto _i tozesIána

dopor-rrčeně všem akcionářům Společnosti.

Y Ptaze dne 1,2. prosince 2019
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MULTISONIC, a.s.

Ing. OndřeiŽiZt<a
předseda představenstva


