Příloha č. 1 Pozvánky na řádnou valnou hromadu 13. června 2018
Annex № 1 to Invitation for ordinary General Meeting on June 13, 2018

I.
Návrh rozhodnutí řádné valné hromady společnosti NVision Czech Republic a.s.,
IČ 475 50 937, se sídlem Praha 4, Ohradní 1369/8 (dále jen Společnost)
A Draft of decision of the extraordinary General Meeting of the company NVision
Czech Republic a.s., ID: 475 50 937, with registered seat at Praha 4, Ohradní 1369/8
(hereinafter the „Corporation“)
Valná hromada Korporace
General Meeting of the Corporation
tímto
hereby
1) Schvaluje řádnou roční závěrku Společnosti za rok 2017 předloženou
představenstvem, po jejím přezkoumání dozorčí radou.
2) Schvaluje, aby ze zisku běžného roku vykázaného ve výkazu zisků a ztrát ve výši
33 674 tis. Kč byl dotován rezervní fond částkou 1 684 tis. Kč a částka 31 990 tis. Kč
byla převedena do hospodářského výsledku minulých let.
3) Odvolává stávajícího člena dozorčí rady:
ALEXEY KATUNIN, dat. nar. ______________, bytem ______________, Ruská
federace, s účinností k 13. červnu 2018.
4) Jmenuje následujícího nového člena dozorčí rady:
ANTON KOKORIN, dat. nar. ______________, bytem ______________, Ruská
federace, s účinností k 13. červnu 2018.
1) Approves the Company's regular annual report for the year 2017 submitted by the
Board of Directors after its review by the Board of Supervisors.
2) Approves in order the profit from the current year recognized in the Profit and Loss
Statement in the amount of 33 674 thousand CZK be distributed into the reserve fund
by the amount of 1 684 thousand CZK and the rest of financial results in the amount
of 31 990 thousand CZK be carried forward to undistributed financial results from
previous periods.
3) Recalls the current members of the Board of Supervisors:
ALEXEY KATUNIN, date of birth____________, place of birth:___________,
residing at __________, Russia, with the effect as of June 13, 2018.
4) Ellects the following new members of the Board of Supervisors:
ANTON KOKORIN, date of birth____________, place of birth:___________,
residing at __________, Russia, with the effect as of June 13, 2018.

II.

Odůvodnění rozhodnutí řádné valné hromady
Schválení řádné účetní závěrky podléhá ze zákona schválení valnou hromadou.
Účetní závěrka byla ověřena auditorem dne 17. dubna 2018.
Účetní závěrka byla přezkoumána dozorčí radou dne ……………….
Hospodářský výsledek běžného účetního období za rok 2017 byl zisk ve výši 33 674 tis.
Kč.
Podle článku 10.1.1.1 Stanov se rezervní fond ročně doplňuje o částku dosahující
nejméně 5 % z čistého zisku, až do dosažení výše 20 % základního kapitálu Společnosti.
Proto představenstvo navrhuje, aby ze zisku běžného roku vykázaného ve výkazu zisků a
ztrát byl dotován rezervní fond částkou 1 684 tis. Kč a částka 31 990 tis. Kč byla
převedena do hospodářského výsledku minulých let.
Odvolání stávajícího člena dozorčí rady A. Katunina a jmenování nového člena dozorčí
rady A. Kokorina je na žádost ovládající osoby Veřejné akciové společnosti Mobile
TeleSystems.
Justification of the decision of ordinary General Meeting
The approval of the ordinary financial statements shall be subject to approval by the
general meeting by law.
The financial statements were audited on April 17, 2018.
The financial statements were reviewed by the Board of Supervisors on ...................
The economic result for the current period for the year 2017 was a profit of 33 674
thousand CZK.
In accordance with article 10.1.1.1 statutes reserve fund shall be supplemented each year
with an amount equal to and no less than 5% of the after-tax profit until it is equal to 20%
of the registered capital of the Company.
Recalling the current member of the Board of Supervisors – Mr. A. Katunin and election
the new member of the Board of Supervisors – Mr. A. Kokorin is at the request of the
controlling entity - Mobile TeleSystems Public Joint Stock Company.

III.
Vyjádření člena představenstva
Člen představenstva souhlasí s rozhodnutím výše.

Opinion of the member of the Board of Directors
The member of the Board of Directors agree with the decision above.

Volodymyr Iasynskyi
Člen představenstva/ The member of the Board of Directors

