
POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU 

 

 

společnosti Artlingua, a.s., IČO: 002 98 638, se sídlem Za Poříčskou bránou 365/21, Praha 8 – Karlín, 

PSČ: 186 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 459 

(dále jen „Společnost“)  

Dne 12. srpna 2021 obdržela Společnost žádost kvalifikovaného akcionáře ve smyslu § 366 zákona 

č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jako „ZOK“), o svolání valné hromady Společnosti k projednání níže 

uvedených záležitostí. 

 

Představenstvo Společnosti tímto v souladu s § 367 ZOK svolává na žádost kvalifikovaného 

akcionáře Společnosti řádnou valnou hromadu. 

 

Den konání:  31. srpna 2021 od 11:00 hodin 

Místo konání: v sídle Advokátní kanceláře Kutějová, Maršál, Briaský, s.r.o., na adrese 

Politických vězňů 935/13, Praha 1 – Nové Město, PSČ: 110 00 

 

Pořad jednání valné hromady Společnosti: 

 

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti 

2. Volba orgánů valné hromady 

3. Odvolání člena představenstva Společnosti a volba nového člena představenstva Společnosti 

4. Odvolání člena dozorčí rady Společnosti a volba nového člena dozorčí rady Společnosti 

5. Ukončení valné hromady 

 

Akcionáři jsou oprávněni zúčastnit se valné hromady osobně nebo v zastoupení. Zástupce akcionáře 

musí předložit plnou moc, která musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení 

na jedné nebo více valných hromadách. 

 

 

Návrhy usnesení valné hromady: 

 

K bodu 3.  Odvolání člena představenstva Společnosti a volba nového člena představenstva 

Společnosti 

 

USNESENÍ:           _____ 

 

Valná hromada Společnosti s účinností k 31. srpnu 2021 odvolává z funkce člena představenstva 

Společnosti paní Lucii Kačerovou, nar. 12. května 1980, bytem Zákoutí 2088, Náchod, 

PSČ: 547 01. 

 

Valná hromada Společnosti s účinností k 1. září 2021 volí do funkce člena představenstva 

Společnosti Lucii Fajkusovou, nar. 23. března 1987, bytem Sportovní 825/10, Praha 10 - Vršovice. 

            _____ 

 

 



K bodu 4 Odvolání člena dozorčí rady Společnosti a volba nového člena dozorčí rady 

Společnosti 

 

USNESENÍ:           _____ 

 

Valná hromada Společnosti s účinností k 31. srpnu 2021 odvolává z funkce člena představenstva 

Společnosti pana Štěpána Kačera, nar. 4. května 1983, bytem Zákoutí 2088, Náchod, PSČ: 547 01. 

 

Valná hromada Společnosti s účinností k 1. září 2021 volí do funkce člena dozorčí rady Společnosti 

Mgr. Martina Štulíka, nar. 22. února 1974, bytem Pětihosty, č. p. 90, PSČ: 251 67. 

            _____ 

 

Pořad valné hromady byl v souladu s § 367 ZOK navržen dle žádost obdržené ze strany kvalifikovaného 

akcionáře Společnosti. 

 

V Praze dne 13. srpna 2021 

 

Za Artlingua, a.s. 

 

 

 

 

 
 

 

 

____________________________ 

Jméno: Lucie Kačerová 

Funkce: předseda představenstva 

 

 


