
POZVÁNKA NA ŘÁDNOUVALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti

SLEZSKOMORAVSKÁ DRÁHA a.s.
se sídlem Poděbradova 3360/113, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 476 76 965

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v odd. B, vložka 828

(dále jen společnost)

svolává v souladu s ust. S 402 odst. 1 zákona č.90/2012 Sb. (dále jen ZOK)

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
která se bude konat dne 19.04.2023, od 10:00 hod.,

ve společné notářské kanceláři JUDr. Jarmily Valigurové a Mgr. Jana Mihálika, notářů

se sídlem na adrese ul. 28. října 1610/95, Ostrava - Moravská Ostrava

POŘAD JEDNÁNÍ:

1.

2.

3.

4.

5.

Zahájení
Volba orgánů valné hromady
Rozhodnutí o změněstanov
Rozhodnutí o volbě člena představenstva
Závěr

Zápis do listiny přítomných akcionářů bude probíhat dne 19.04. 2023, od 09:45 hodin, v místě konání

valné hromady. Fyzická osoba — akcionář, předloží při prezenci platný průkaz totožnosti. Pokud je
akcionář zastoupen na základě plné moci, musíse zmocněnecprokázat platným průkazem totožnosti a

písemnou plnou mocí s úředně ověřenýmpodpisem akcionáře, kterého zastupuje. Z plné moci pro

zastupování na valné hromadě musí vyplývat, zda byla udělena jen pro zastoupení na jedné valné
hromadě, nebo na vícevalných hror, adnch určitém období.

Způsob hlasování: Hlasování na valné hromadě je veřejné. Akcionáři hlasují zvednutím ruky. S každou
akcií o jmenovité hodnotě 25.000,-KČ je spojen 1 hlas. Akcionář má právo uplatňovat návrhy a

protinávrhy k záležitostem zařazenýmna pořad jednání valné hromady. Valná hromada rozhoduje
nejdříve o návrhu usnesenípředloženém představenstvem, poté o ostatních návrzích, v pořadí,

v jakém byly předloženy. Akcionář má právo požadovat vysvětlení k záležitostem zařazenýmna pořad

jednání valné hromady, k tomu blíže S 9 Stanov. Rozhodný den k účasti na valné hromadě neníve
stanovách určen.Společnost nevydala zaknihované akcie.

Návrhy usneseník jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění:

Bod 2: Návrh usnesení:
Valná hromada volí pana Petra Majolu do funkce předsedy valné hromady.

Valná hromada volí pana ing. Martina Uherka do funkce zapisovatele valné hromady.

Valná hromada v souladu s ust. S 422 odst. 1, věta in fine ZOK určuje, že pan Petr Majola, jakožto
předseda valné hromady, bude rovněž vykonávat funkci ověřovatele zápisu z jednání valné hromady.

Valná hromada v souladu s ust. S 422 odst. 2 ZOK určuje, že pan Petr Majola, jakožto předseda valné
hromady, bude rovněžvykonávat funkci sčitatele hlasů.



Zdůvodnění: Návrh vychází z ust. S 422 ZOK, jenž ukládá zvolit shora uvedené orgány valné hromady.
Podle ust. S 422 odst. 1 ZOK může valná hromada rozhodnout, že předsedou valné hromady a

ověřovatelem zápisu je jedna osoba. Podle ust. S 422 odst. 2 ZOK můževalná hromada rozhodnout, že
předseda valné hromady provádí rovněžsčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady.

Bod 3: Změna stanov

Valná hromada v souladu s ust. S 421 odst. 2 písm. a) ZOK rozhoduje o změněstanov takto:
V 53 „Předmět podnikání” se ve třetí odrážce textu měnía upřesňuje jeho obsah tak, žese k předmětu
podnikání společnosti pod názvem:„výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až3 živnostenského
zákona”, doplňuje na něj navazující text tohoto znění:„ ..., v těchto oborech činností:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Výroba elektrických součástek, elektrických zařízenía výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů

a elektronických zařízenípracujících na malém napětí

Zprostředkování obchodu a služeb

Velkoobchod a maloobchod

Zasílatelství a zastupování v celním řízení

Pronájem a půjčování věcímovitých

Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

V S 3 „Předmět podnikání” se dále doplňují tyto další předměty podnikání:

Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízenív provozu

V S 5 „Jednání a podepisování za společnost”, se dosavadní způsob jednání za společnost obsažený
v odst. 1 a 2, tohoto znění:

1. Za společnost jedná vždy předseda představenstva, nebo místopředseda představenstva
samostatně.

2. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis
buď předseda představenstva nebo místopředseda představenstva, každý samostatně.,

v celém rozsahu nahrazuje novýmzpůsobem jednání za společnost, v tomto znění:

1. Za společnost jedná buď předseda představenstva samostatně, nebo dva členové
představenstva společně.

2. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis
buď předseda představenstva samostatně, nebo dva členové představenstva společně.

Zdůvodnění: Navrhovaná změnastanov, v části týkající se předmětu podnikání společnosti, reaguje
na rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, vydané pod SP. zn. 27Cdo 3549/2020, ze dne 12. 05. 2021,
v jehož odůvodnění vyjádřil právní názor, že ujednání stanov, ze kterého vyplývá předmět podnikání
společnosti „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona", je
neurčité, neboť z takto negativně vyjádřeného předmětu podnikání nelze zjistit, jaký je konkrétní
obsah předmětu podnikání, resp. činnosti společnosti. Doplněním S 3 stanov je pozitivním způsobem

vymezen obsah jednotlivých oborů činností, pro které bylo společnosti vydáno živnostenské



oprávnění v rámci předmětu podnikání živnosti volné: „Výroba obchod a služby neuvedené
v přílohách č. 1 až 3.” Tímto způsobem jsou stanovy společnosti uvedeny do souladu s právním
názoremNejvyššího soudu, který vyjádřil v odůvodnění shora citovaného rozhodnutí ze dne 12. 05.
2021. Současně je tímto splněna povinnost, kterou společnosti uložil Krajský soud v Ostravě, výzvou
ze dne 03. 03. 2023. Společnosti byly v červnu2015 vydány další živnostenská oprávnění pro
předměty podnikání, které jsou doplňovány v S 3 Stanov. Představenstvo navrhuje změnuzpůsobu
jednání za společnost s ohledem na rozložení rizik ve společnosti.

Bod 8: Návrh usnesení:Valná hromada volí pana ing. Martina Uherka, dat. nar. 21. 03. 1980, bytem
Za Šachtou 159/12, 717 00 Ostrava, do funkce člena představenstva společnosti SLEZSKOMORAVSKÁ
DRÁHA a.s.

Zdůvodnění: Představenstvo svolalo valnou hromadu především z toho důvodu, že ust. S 443 odst. 1

ZOK ukládá valné hromadě povinnost zvolit nového člena představenstva do 2 (dvou) měsícůod
zániku členství dosavadního člena představenstva. S ohledem ke skutečnosti, že ke dni 19. 02. 2023
zaniklo členství pana ing. Jiřího Uherka v představenstvu společnosti a v důsledku toho se snížil počet

členů představenstva z 3 (tří) na 2 (dva) členy, pak z tohoto důvodu představenstvo navrhuje zvolit
pana ing. Martina Uherka do funkce člena představenstva, na místo pana ing. Jiřího Uherka, jehož
členství v představenstvu zaniklo.

Ode dne (včetně)19. 03. 2023 je internetových stránkách společnostina
www.slezskomoravskadraha.cz až do dne konání valné hromady, uveřejněn způsobem umožňujícím
zdarma dálkový přístup - úplný návrh změn stanov. Každý akcionář je oprávněn v sídle společnosti
zdarma nahlédnout do úplného návrhu změnstanov, a to v pracovních dnech od 19. 03. 2023 (včetně)

do dne konání řádné valné hromady, vždy od 09:00 hod do 15:00 hod. a vedle toho je oprávněn
zdarma nahlédnout a seznámit se s úplným návrhem změn stanov na shora specifikovaných
internetových stránkách společnosti. Pozvánka na řádnou valnou hromadu je ode dne 19. 03. 2023
uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.slezskomoravskadraha.cz a zaslána všem
akcionářům v souladu s S 25 Stanov. Představenstvo upozorňuje akcionáře, že na internetových
stránkách společnosti budou taktéž uveřejňovány veškeré změny, doplnění, nebo opravy této

pozvánky a návrhů usnesenív níobsažených, včetně jejich příloh.

V Ostravě dne 18.03.2023

Petr M •ola,

předseda představenstva

SLEZSKOMORAVSKÁ DRÁHA a.s.


