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lng' lvan Kyselý,
Horní náměstí 285/8, olomouc

Představenstvo společnosti V olomouci,dne 21.02'2022
IES MORAVIA REAL a.s.
se síclem ostruŽnická 32516, 779 00 olomouc

Věc: žádost o svolání řádné valné hromady společnosti lEs MORAV|A REAL a.s. se
sídlem ostružnická 32516, 779 oo oIomouc, lč: 268 39 88í, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Krajslcým soudem v ostravě, oddíl B, vložka2816

V áŽení členové představenstva,

v souladu s ust' článku 10 odstavec 6. stanov společnosti žádám o svolání řádné valné
hromady společnosti lEs MORAVIA REAL a.s. k projednání nŽe uvedených záleŽitostí
včetně návrhů usnesení takto:

Proqram:

1. Zahéiení valné hromady, ověřeníjejí usnášeníschopnosti, rozhodný deň k účasti na valné
hromadě.
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatele, osobu pověřenou
sčítáním hlasů).
3. odvolání všech členŮ představenstva společnosti ke dni konání valné hromady.
4. Volba členů představenstva společnosti ke dni konánívalné hromady.
5' odvolánívšech členŮ dozorčí rady společnosti ke dni konánívalné hromady.
6' Volba členů dozorčí rady společnosti ke dni konánívalné hromady'
7 ' Závér

Návrhy usnesení:

K bodu 2. pořadu
2. Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení:
Valná hromada volíjako předsedu valné hromady lng. lvana Kyselého, jako zapisovatele
Alenu Nevimovou, jako ověřovatele Petru Nevimovou, jako osobu pověřenou sčítáním hlasů
lng. lvana Kyselého. Rozhodný den pro účast na valné hromadě není stanoven.

Zdťtvodnění:
Pro řádný průběh valné hromady je třeba stanovit její prŮběh a navolit orgány stanovené
zákonem. Vzhledem k tomu, Že rozhodný den pro účast na valné hromadě není stanoven
jsou osobami oprávněnými účastnit se valné hromady osoby zapsané ke dni konání valné
hromady V seznamu akcionářů.

K bodu 3. pořadu
3. odvolání všech členů představenstva spoIečnosti ke dni konání valné hromady.

Návrh usnesení:
Valná hromada společnosti k dnešnímu dni odvolává z funkce všechny stávající členy
představ enstva společ nosti'
Zdůvodnění:



Většinový akcionář, lng. lvan Kyselý, navrhuje změnit obsazení představenstva za Účelem
zvýšen í efektivnosti řzení společnosti

K bodu 4. pořadu
4. Volba členů představenstva společnosti ke dni konání valné hromady.

Návrh usnesení:
Valná hromada společnosti volí k dnešnímu dni do funkce člena představenstva společnosti
tyto osoby:
- Milan Pospíšek, dat. nar.: 6.5.1967, bytem: Šumperk, Evaldova č.p. 1888/11, PsČ 787 01.
- Petr Smital, dat. nar': '10.08.1964, bytem Padělky 728,78344 Náměšť na Hané
- Petra Nevimová, dat. nar': 26.11.1978' bytem: Horní náměstí 285/8, olomouc.

ZdůvodněnÍ:
Vzhledem k návrhu na odvolání všech členů představenstva je nutné zvolit nové členy
představenstva společnosti.

K bodu 5. pořadu
5. odvolání všech členů dozorěí rady spoleěnosti ke dni konání vatné hromady.

Návrh usnesení:
Valná hromada společnosti k dnešnímu dni odvolává z funkce všechhy stávající ěleny
dozor čí rady společnosti.

Zdůvodnění:
Většinový akcionář, lng. lvan Kyselý, navrhuje změnit obsazení dozorčí rady za účelem
zvýšení efektivnosti kontrolní činnosti na výkon působnosti představenstva a na činnost
společnosti'

K bodu 6. pořadu
6. Volba členů dozorčí rady společnosti ke dni konání valné hromady.

Návrh usnesení:
Valná hromada společnosti volík dnešnímu dni do funkce člena dozorčírady společnosti tyto
osoby:
- lng' Miroslav Auda, dat. nar': 18'7.1957, bytem: Nad Dolinou 4982,760 01 Zlín,
- Radim Kořínek, dat. nar.: 1'12'1973, bytem: ostruŽinová 14712, Nový Svět,779 oo
Olomouc,
- Pavel Padrnos, dat. nar.: 17 '12.1970, bytem:Vinohradská 304152, 994 49 ostopovice.

Zdťlvodnění:
Vzhledem k návrhu na
rady společnosti.

Děkuji' s pozdravem

odvolání všech členů dozorčírady je nutné zvolit nové členy dozorčí

Převzali dne: 22.02 2022
Lukáš Kyselý: &4
Alena Nevimová:- / *r


