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GLOBAL ASSISTANCE a.s.

Dopraváků ]49/3,184 00 Praha 8

Pozvánka
představenstvo společnosti GLOBAL ASSlSTANCE a. s., zapsané v obchodním
rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 9573, se sídlem Praha 8,
Dopraváků 749t3, PSČ 184 0o, tČo zll81 898

svolává

řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 20. 04. 2016 ve 14:00
hodin, v zasedací místnosti společnosti GlobalAssistance a.s., v Praze 8. Dopraváků
74913, ve 3. patře,

Program jednání:

1. Zahé4ení a kontrola usnášeníschopnosti.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, 2 osob pověřených sčítáním

hlasů a 2 osob ověřovatelů zápisu.
3. Výroční zpráva za rok 2015, včetně účetní závěrky za rok 2015, zprávy o

podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a zprávy o
vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou
osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou.

4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2015 a vyjádření dozorčí rady
o přezkoumání účetní závérky za rok 2015 a návrhu na rozdělení zisku za
rok 2015.

5. lnformace dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající
osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými
stejnou ovládající osobou.

6. Schválení roční účetní závérky zarok2015.
7 . Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2015.
8. Rozhodnutí o změně stanov.
9. Rozhodnutí o určení auditora pro rok 2016.
10. Udětení absolutoria členům představenstva a dozorčí rady
11.Závěr řádné valné hromady.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě: 13. 04.2016. Práva související s účastí
na valné hromadě vykonává osoba, která je zapsána v seznamu akcionářŮ k

rozhodnému dni jako vlastník akcie.

Registrace akcionářů bude zahájena v 13,.45 hodin v místě konání řádné valné
hromady. Akcionáři_ právnické osoby, se prokáží aktuálním originálním nebo úředně
ověřeným výpisem z obchodního nebo jiného rejstříku. Zmocněnci akcionářŮ předloŽÍ

plnou moc zmocnitele pro tuto valnou hromadu a průkaz totožnosti.
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Příloha:
- výročni zpráva Global Assistance a.s, za rok2015, včetně účetní závérky za

rok2015, zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku
a zprávy o vztazich mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi
ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou

- návrh rozhodnutí o rozdělení zisku zarok2015
- návrh na změnu stanov

Y Praze dne 4. dubna 2016
/, /-
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/ tng(Marek Jaroš

předseda představenstva
GLOBAL ASS|STANCE a.s,

Návrh usnesení valné hromady:

k bodu 2:
Valná hromada, na návrh představenstva,
takto:

W
václav volek

místopředseda představenstva
GLOBAL ASS|STANCE a.s.

rozhodla o zvolení orgánů valné hromady

předseda valné hromady:
zapisovatel:
2 osoby pověřené sčítáním hlasů:
2 osoby ověřovatelé zápisu:

k bodu 6:
Valná hromada schvaluje účetní závérku za
zdanění ve rnýši 64 246 226,85 Kč.

k bodu 7:

rok2015 s hospodářským výsledkem po

valná hromada rozhodla o rozdělení zisku za rok 2015 ve výši 64 246 226,85 Kó

částka 54 610 000,00 Kč k rozdělení pro akcionáře (výplata dividend)

částka 9 636 226,85 Kč jako nerozdělený zisk.

k bodu 8:
Valná hromada rozhodla o změně stanov ze dne 28, 08, 2014 takto:

článek stanov 13.4. se ruší a nahrazuje tímto zněním:

,,13.4. počet členů představenstva určuje dozorčí rada, nesmí být vŠak niŽŠÍ neŽ 3."

k bodu 9:
Valná hromada rozhodla o určení auditora pro rok 2016 takto:

Auditorem pro rok 2016 bude společnost:

k bodu 10:
Valná hromada uděluje absolutorium členŮm představenstva a dozorČÍ radY


