
Určeno akcionářům akciové společnosti 
DSD-Dostál, a.s., se sídlem Dřevohostice, Bystřická 38, PSČ 751 14 
 
 

O z n á m e n í 
 

návrhu akcionáře 
 

k záležitosti zařazené na pořad řádné valné hromady akciové společnosti 
 

DSD–Dostál, a.s., 
 

IČ : 253 86 832, 
 

se sídlem Dřevohostice, Bystřická 38, PSČ 751 14. 
 

_________________________________________________________________________________ 
 
 
          Představenstvo akciové společnosti DSD-Dostál, a.s., IČ : 253 86 832, se sídlem Dřevohostice, 
Bystřická 38, PSČ 751 14 (dále také jen „společnost“) tímto v souladu s ust. § 362 zákona o 
obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů) oznamuje akcionářům 
společnosti návrh (protinávrh) akcionáře Ing. Jaromíra Dvorského, který tento akcionář uplatnil 
k záležitosti zařazené na pořad řádné valné hromady společnosti DSD-Dostál, a.s., která se bude 
konat dne 29. ledna 2021 od 13.00 hodin v sídle společnosti v Dřevohosticích, Bystřická 38, PSČ 
751 14. 
 
 
          Akcionář Ing. Jaromír Dvorský uplatnil návrh, aby řádná valná hromada společnosti v rámci 
bodu 2. řádné valné hromady, kterým je zpráva dozorčí rady společnosti k činnosti společnosti 
v uplynulém hospodářském roce, tedy v období od 1.7.2019 do 30.6.2020, a kterou má dle pozvánky 
na řádnou valnou hromadu společnosti vzít valná hromada na vědomí, rozhodla o tom, zda tuto 
zprávu dozorčí rady schvaluje nebo ji odmítá a požaduje její doplnění. 
 
 
Stanovisko představenstva k návrhu akcionáře. 
 
Stanovisko představenstva společnosti k návrhu akcionáře Ing. Jaromíra Dvorského je takové, že 
postup navržený představenstvem společnosti uvedený v pozvánce na řádnou valnou hromadu 
spočívající v tom, že valná hromada vezme zprávu dozorčí rady na vědomí, je dostačující, takový 
postup je navíc bez jakýchkoli protestů či připomínek ze strany akcionářů u společnosti uplatňován 
dlouhodobě. Představenstvo společnosti se však v rámci vstřícného přístupu nebrání tomu, aby návrh 
akcionáře Ing. Jaromíra Dvorského byl na řádné valné hromadě projednán.  
 
 
 
V Dřevohosticích dne 26. ledna 2021 
 
 
 
 
 
 
 

Představenstvo akciové společnosti DSD-Dostál, a.s.   
 
 

Ing. Pavel Dostál 
předseda představenstva 


