Představensfvo spalečnosti GX§F &.§" §€ sídlem ul" §lévárenská272,
739 1l Frýdlant nad Ostravicí
*vglárvá rr* den 2Ó. 5" 2$ŽS

GTF'F *.g. v 1$,$S h*d"

řádncu valn*u hromadrro která se brrde k&nat v zasedací mílstnog§ sídl* sp*tďnosti

program isdnání:

1.

?.
3.

4"
5"

6.
7.
8"

9.

z*hájeni, volba předsedy valné hrcmad5 d1,ou cvěř*vateiů zapisu, zapisovatele valné lrromady a oscb
pověřaných sčítránímhlasů
vzetí na vědonti odvoÍá*í z funkce čIen*. přadsfavenstva a předsedy představensfua 1*g. Lrld'lra Yrubla
odvolání z&l*kr,e člana doz*rčírady ing. Jaroslava Hercta
voltra nového člena doz*rčírady tng- í-ud]lea Vrubla
Pr*jednaxí individnální ročníúč'etlrizavérky za rtrk 2$lg včetně zpnávy- o vziazíc*r, návrh rra rozděleni zisk*,
včetrrě stanovení qý§e a způs*br.l vyplacení dividond
pr*jedrrání kcnsoíid*vané účetníaávěrky ze rck 2ůl§
schválení individrxái*Í ÚČetní ávěrky za rok 2E19, včetně zí}rávy a vďazicb, rozhodnutí o rozděiení zisku,
stancrve*í r{ividendy a splat**sti, místě a způs*bu *yplaceni dividendy
s§hváleaÍ kcnsolidcvané Úě€t§í ávěrky zarck 2S19, včetxě zprávy * vzíazich,rcrzhodnutí o rozděleaí zisku,
sitanovení dividendy a splatnosti" rrrístě a způsobu vyplacení dividendy
*ststní

78, zéwér

lndividraální r*ČníÚČe*rí závřrkaa konsolidovaná účetnízr{vč*a azprávapředstavonsťva av*azšcbrnezi propoj*nými
osobami podle § S2 a násl. zá,&.anaé.gaftWT §tl., bude pro akcianáře k dispr:zici v sídle společnosti"

Hlavní ťrda"ie řádné účetnínvérky zarak2ú19 {v tis. Kč}:
Dlouhcdo{i rnajetek: 71 *9í}
Ylastní kapitrál: 93 *97
abéžnáaktiva: &6273
Cizí zdrcje:
45 061
Áktiva celkem:
138žó6
Fasiva celkem: 138 2§S
Yjrrr*sycelkeffi: 226977
Nrákladycslk*fi}:228?4*
Yýsledek hospodaření za &četni *bdotrí: 6 237 tts. Ké
Hiavní údajc konsolidcvané ťrčetnízálvérky za rok 2019 {v tis. Kči:
DlcuhodoQý majetek 7194q
Vkstni kapital: 95 603

Obéžnáaktiva 72 5W
Cuizár*j*: 46283
Aktiva gelkem
I44 5Z1
Pasiva celkem: 144 521
Yýnosy cslk*nr: ž4X 3*9
Náklady cellcem: 234 e9&
Výsledek haspodaření zaúéattzíobc[obi: 6 &t l tis Kř
NÁvnrry §§IEE§§Ní vÁr,i§E §RoMADy Á J§Jtc§ zuůvonNĚNi
§ olrledem na vý§e uvgdené tody přodstavenstvo §p*lečrcsti navrtruja aby Valná hr*rnada přfrala níž*11vedená

usnesení:

filavrhcvané rnsnesení Yalné &r*mady k bodu

1.o

peřadu jednáxí Y*lné hromady

Yoíb* orgáreďe vaíné?rrrlm*ďý:
ítalnd í*omgda v*íi:
íng. Lwďka {írubša,za předsedavclné hranrc*$l,

JU§r. Karel Bocek" za zapísesvcteťe,
Ing" MírtsšcvcĎorď{ Ing. ilrmiela Wmg- s}wěřavetďé zópisu,
íng. Jarosícrva §errsta - asaba pověřenó sčítónímhíasťc
Ing. Ttmd§e FcrnéíE* * asoba psvěřenó sčítánírnhíase?
ZďŮv*drtěnÍ: ťrÉbaargánň valné kromrldy

je nutrui

k řád*érnu techniekémw zai §šrění prúhěíru.iednáni

Navrhované nsnesení Ya|né hromady k bodn 2., pořadrr jednání Yalné brunr*dy
Ycllnó hrotnada sprsíečnosti bere na věd*mí odp*Iání z§unkce členc §edsíav€nstva a předse$l předstc*e*síva íng.
Luďka ítrubša.

Navrkcvané usnesení Yal*é kronr*dy k bcdu

3n

pořadu jednání Yalné hrornady

Yatná fursrrr*da odvoíává zfunírce čšenadszarč{ rrxly Ing" J*r$sí*v{s Hert}ta

Navrhgvgné rrsnesení Valné hromady k bodu 4", pořadu, jďnání YaIné hrcmady
YaIná hramada volí za člena ďozarčí rady spr,íečruostíbrg. Luďka Yrubla.
Zďůvodnéní: Je potřeba waplnií patřebný počet čtenůdozorči rrsdy po odvoíání Ing. Jal"oslava Herota zfuxkce člena
dazarčír*dy,

Navrhovanó usnesení Yainé hronrady k bodrr 5.,6",7
Yainó krtlmsda sckv*íuj e :

",

* 8., pořadu jednání

Yalné hrorrady

í) ručníúčetnízávěrku za rok 20l§

včemě účetnílwuilsíeďku hsspcďaření ve vyši: 6 23V ú§3,5j Kč, včetně zprúvy o
vztczich, rozděíenízisku a skwovení výše * způscbu vjptscení diyidexd násíed*vrrě:
Častku 2 7a7 593,55 Kč ponechal jako nerozděIereý získ na učtu 428.}8ů - Nerazděteny zisk mínu!ých let.
částku 3 529 50ú,8ůKč rozďěíit lnezi *kcíonóře jako padíl na ziskw {dividen$l). Výše dividenďy na jedruu akcii
činí35 Zý\,aú Kč před zďaltěníru. Nttrok na dividendu má aírcšanóř, í*eúje vla§twíkem akcií spoíečnostíGIFF a.s" ke
&ti 2ó.5"2ú2fi- Diviáend se stúvá spťanow ke elni ja, §. 2§2{}.
Zdu,\adnění: Sclvólení {ňetírí zavěrlq po jejírn ověřereí gadít*rem"fe xáknxwu x;ovitlwssíí sp*slečrctssti.

Podkťr:dy: Yešk€rě psdkta$l k tsmuta bsdu pr*grarwu včeíněúčetnízarěrky jsoa k ftghléď?§zetí akrionářůw v sídle
společnos§i po dobu 3ú dní před konúníwřádné valné hrornacly, každý prscowi den v d*ísě ad 7:00 da 14:8{} hcdin
počínaje ďncm 23. 4. 202§ s dáíe n8 wešsrslych str&lkác*s sp*íe&tcsti.
21 ScfuváIex{

kansoíiďwaně r{}čríí*četqrízávěrlq, za rok 2{}š9.

Náwh usnesení: Yalnů lzroncaáa schvalwj e :
I) ročníkonsoliďov{žnaw účeínizúpěrku za rak 20]9, vč$ně účetníhou§,§edkw hr:spodaření ve vyši 6 B11 49a,62 Kč,

včetně zprávy o vztazícfu.

Zd&vcdnění: Schválení kansalid{}u§fié {dčetni zrněrky po jejim rsvěřeruí aa§itsrem je zákcnnou pavinnosti společ*osti.

Poďktady: {eškeré podktady k toncut{} bodel prrsgramu včetně lrCIns*íidCIva*é ůčetnizavěrky jssu k nrlhíédnutí
akcionářrhm v síále spoíečnssíipo dcbu 38 dní před kt:náním ř&dNé vglfté lwamady, kalždy pracovní den v dabá od 7 : a0
da l4:{}§ hlldin p*číus.je daem 23" 4. 2{}2{t a rlále na sírúxkáalc spcíečnssti"
Navrhavaué usnesení Valné hromarly k bodu 9, pořadu jednání Yalné hnornady
Yaťnó kr*m*d* schvah$ e :

odměny číenůpředstavens{va, d*zorčírady, a to předsedovi představenstva - lng. Luděk Vrubt ve výši 3$.SSS,-Kč,
místopředsed*vi předsedy představenstva - {ng. Miroslav Ďorď ve úši3S.S$0,-Kč, předsed*vi dozclrói rady - lng"
T'omáš Farn;ý ve qýši 3ů.§8*,-Kč, členu dczarčírady-ing..§*roslav i{grot ve ť§i 3{},0§*,-Kč, členu drzorčírŇy --Ing.
Daniel U[m ve qýši 3CI.SSO,-Kč, členu představensťva Ing" Tcr*áš Vrubl ve výši 3§.úS8,- Kč" Tyt* čá§tky p*krývají
celé funkčníobdnbí 12-ti rnčsícůa kratí se o a]ikvotní čá§t v případčkťatšípůsobnosti ve frrnkci čiena wgánu

spclečncsti.

n{ pře dstuv ensíva Společnosti
Ntnrldem prc přiznúxí cdměn je dosažený hasp*dářsb§ výxúedek sp*lečnss{§ za rak 2819, ja**yp$vó z uremí zavěrlql.

Zdr}vodně

Ve Frlidlan€

n. O. 23. 4. 2S20

lng. [,uděk \,"rnbln př*rlseda

