
E5 DUss Terminal

pozvánka na řádnou valnou hromadu

společnosti CD-DUSS Terminál, a.s.

Před§tav€nstvo spol€čnosti ČD-DUSS Terminál, a. s.,
se sídlem Lukavecká 1189,4lO 02 Lovosice,

zapsané v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Usti nad Labem, od díl B, zápis 1749,

svolává

řádnou valnou hromadu

která se koná dne 2. dubna 2020 od 12:30 hodin
v zasedaci místnosti 19.13 ,

sídla společnosti DB AC Group,
na adrese: Berlin, Potsdameť Platz 2

s následujícim programem:

l. Zahájení, posouzení usnášenischopnosti valné hromady,

2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené

sčitáním hlasů.

3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnostia stalu majetku y roce20l9

4. schválení řádné ročni uzávčrky za rok 2019

5. Rozhodnutí o rozdě|ení zisku za rok 20l9

6. Schválení odměny členům oťgánů společnosti dle smluvních podmínek za rok 2019

7. schváIení charitativní darovací smlouvy

8. Schváleni hospodářského plánu na rok 2020

9. Schvá|ení střednědobého plánu 202l - 2025

l0. Rozhodnutí o zahájení připravy investičního plánu k navýšení skladové kapacity

kontejnerového terminálu

l l. ostatni

|2,7.ávér
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Návrhy usnesení:

k bodu 3: Valná hromada schvaluje Zprá,!,u představensrva o podnikatelské činnosti a stavu
jejího majetku,

k bodu 4: valná hromada schvaluje na zíkladé předložených zpíáý a ókažů společnosti
řádnou roční uzávěrku za rok 2019 .

k bodu 5: Valná hromada schvaluje předložený návrh členů orgánů společnosti a íozhoduje o
převedenízisku po zdaněni za rok 20l9 ve \.ýši 5 999 tis. CZK do dalších obdobi.

k bodu 6: Valná hromada schvaluje předložený návrh odměn členů orglánů za rok 2019 dle
smluvních podminek a předložených návrhů.

k bodu 7: Valná hromada schvaluje předložený návrh charitativni darovací smlouvy ve výši
360 ti§. cZK (l4,4 tis. EUR)

k bodu 8: valná hromada schvaluje př€dložený hospodářský plán na rok 2020

k bodu 9: valná hromada schvaluje střednědobý plán 202| - 2025

kbodu l0: valná hromada rozhodla o zahájení přípravy investističního p|ánu k navýšení
skladové kapacity

Přílohy k zasedániva|né hromady:

(l) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku v roce 20l9
(2) Ekonomickó výkazy za rók zOt9
(3) Hospodářský p|án a očekávané skutečnostiv roce 2020

(4) Střednědobý plán společnosti 202l - 2025

Loý osice l Mai']'z 2.3.2020,lw
André Bóttcher

Předseda představenstva

Za společnost ČD cargo, a,s.,převzal dne:

Ftir ČD cargo, a,s., úbernonmen am:

Za společnost DB AG, převzal dne:

Fůr DB AG, iibemomm€n am:

Člen představenstva
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