
Et Duss Terminal

pozvánka na řádnou valnou hromadu

společnosti CD-DUSS Terminál, a.s.

Představenstvo společnosti ČD-DUSS Terminál, a. s.,
se sídlem Lukavecká l 1 89, 4 1 0 02 Lovosice,

zapsané v obchodním rejsřiku
Krajského soudu v Ustí nad Labem, oddíl B, zápis 1749,

svolává

řádnou valnou hromadu

která se koná dne 20. března 2018 od 10:00 hodin
v zasedací místnosti l8b,

sídla společnosti ČD cargo, a.s.,

na adrese: Jankovcova 1569/2c, 17000 Praha 7-Holešovice

s následuj ícím programem:

1. Zahájení, posouzení u§niišeníschopnosti valné hromady,

2. Volba předsedy valné bromad, zapi§ovatele, ověřovatelú zápisu a osoby pověřené

sčíífurim hlasů.

3. Zpráva pŤedstavenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku v roce 2018

4. Schváleni ňídné ročni uzávěrky za rok 2018

5. Roáodnutí o rozdělení zisku za rok 2018

6. Schválení odměny členům orgánů §polečnosti dle smluvních podmínek za rok 20l8

7. Odvolání a volba členů dozorčí ndy a představen§fua

8. Schválení hospodrÁřského plránu na rok 2019

9. Schválení sťednědobého plánu 2020 - 2024

10. ostatDí

ll. závěí
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Návrhy usnesení:

k bodu 3: Valná bronada schvaluje Zprávu piedstavenstva o podnikatelské čintro§ti a stavu
jejího majetku.

kbodu 4: Valná bromada schvaluje na základě předložených zpáv a výkazi společnosti
řádnou roční uzávěrku za rck 2018.

k bodu 5: VaIná hromada schvaluje pŤedložený návrh členů orgránů společnosti a roáoduje o
pievedení zisku po zdaněoi za rck 20 l 8 ve v,.ýší 2 256 tis- CZK do dalších obdobi,

k bodu 6: Valná komada scbvaluje předložený návrh odměn ělenů orgánů za Tok 2018 dle
smlurmích podmínek a předlož€ných íávrhů.

k bodu 7: Valná hromada schvaluje předložený náwh k odvolriní a volbě členů představenstva
a dozorčí rady.

k bodu 8: Valná brooada schvaluje předložený hospodráiský plán na rok 2019

k bodu 9: Valná hromada schvaluje sťednědobý pléý:2020 - 2024

Přilohy k zasedání vahé bromady:

(l) ZpŤáva před§tav€nstva o podoikatelské čirnosti a stal.u majetku v roce 2018
(2) Ekonomické výkazy za rok 20 1 8

(3) Hospodářslcý plán a očekávané §kuteěnosti v roce 20 l 9
(4) sťednědobý plán společnosti 2020 - 2024

Lovosice/ Mainz l9,2.2019

André Bóttcher

Předseda představeEstva

Za sPolečnost ČD cargo, a.s.,pře!zal d,le:

Fíir ČD cargo, a.§., ůbemommen am:

za spoleěnost DB AG, převzal dnei

Fiir DB AG, ubemornmen am:
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