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Představenstvo akciové společnosti 

Tlaková plynárna Ústí nad Labem a.s. 
se sídlem Ústí nad Labem, Havířská 346/100, PSČ 400 10  
IČ: 445 69 173 zapsána v obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 204, 

svolává 
 

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU 
(dále jen valná hromada), 

 
která se bude konat dne 30.07.2013 od 10.00 hodin v sídle akciové společnosti (2.patro - zasedací 
místnost) s tímto pořadem jednání: 
 

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, volba osob do orgánů 
valné hromady. 

2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 
2012 a její schválení, schválení řádné účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení výsledku 
hospodaření za rok 2012. 

3. Zpráva dozorčí rady. 
4. Rozhodnutí o udělení souhlasu se zřízením zajištění závazků společnosti ENERGO PLUS CZ 

o.p.s. 
5. Závěr. 

 
Registrace akcionářů bude probíhat od 9.00 do 10.00 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář 
se při registraci prokáže platným průkazem totožnosti a listinnými akciemi. Zmocněnci se navíc 
prokážou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem s vymezeným rozsahem zástupcova oprávnění. 
Právnická osoba dále předloží aktuální výpis z obchodního rejstříku (ne starší 3 měsíce). Zástupce 
akcionáře je povinen odevzdat plnou moc při registraci. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si 
hradí akcionář.  
 
Účetní závěrka za obchodní rok 2012 je k nahlédnutí v sídle společnosti od 24.06.2013 do dne konání 
valné hromady v pracovních dnech od 8.00 do 11.00 hodin. Akcionáři mají právo vyžádat si zasílání 
kopie účetní závěrky na svůj náklad a nebezpečí. 
  
 

Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2012 (v tis. Kč): 
 

Aktiva celkem 481 728 Pasiva celkem 481 728 Výnosy celkem      5 631    
Dlouhodobý majetek 479 916 Vlastní kapitál 478 933 Náklady celkem 7 240 
Oběžná aktiva 1 678 Cizí zdroje     2 711       Hospodářský výsledek - 1 609 
Ostatní aktiva 134 Ostatní pasiva 24   
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