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P O Z V Á N K A 
na valnou hromadu společnosti PERFECT CREDIT, a.s., se sídlem Třebíč, Karlovo náměstí 
34/28, PSČ 674 01, IČ: 017 69 600, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Brně, oddíl B, vložka 7973, která se bude konat dne 04. 07. 2018 v sídle společnosti od 11.00 
hod. 

 
S tímto pořadem jednání: 
 
1) Zahájení 
 
2) Zjištění účasti na valné hromadě a její usnášeníschopnosti  
 
3) Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osoby 

pověřené sčítáním hlasů) 
 
4) Změna předmětu podnikání obchodní společnosti PERFECT CREDIT, a.s.  
 
5) Odvolání paní JUDr. Kamily Zedníčkové z funkce člena dozorčí rady 
 
6) Odvolání paní Hany Mejzlíkové z funkce člena dozorčí rady 
 
7) Volba paní JUDr. Kamily Zedníčkové do funkce člena představenstva 
 
8) Změna článků 2, 7 a 8 posledního schváleného znění stanov společnosti ze dne 31.12.2017 
 
9) Závěr 
 
 
Prezence a registrace účastníků valné hromady do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 10.30 hod. 
v místě konání valné hromady. 
Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři společnosti, akcionářem je každý držitel akcie na jméno. 
Akcionář mající akcie na jméno při prezenci předloží akcie. 
 
Při registraci se akcionáři – fyzické osoby prokáží platným průkazem totožnosti. V případě zmocnění se 
zmocněnec prokáže platným průkazem totožnosti a předá originál písemné plné moci. Plná moc musí být 
speciální plnou mocí opravňující k zastupování akcionáře pouze na jedné konkrétní valné hromadě včetně jejího 
náhradního konání. Podpis na plné moci musí být úředně ověřen. 
Je-li akcionářem právnická osoba, prokáže se při registraci její zástupce platným průkazem totožnosti a předá 
originál nebo úředně ověřenou kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku (ne starší jednoho měsíce), 
případně originál či úředně ověřenou kopii písemného rozhodnutí akcionáře – právnické osoby osvědčující 
oprávnění jednat jejím jménem (ne starší jednoho měsíce).  
 
 
V souladu s § 407 zákona o obchodních korporacích předkládá se návrh usnesení valné 
hromady a jeho zdůvodnění: 
 
Ad 2. pořadu pozvánky: 
Schvaluje se hlasovací řád valné hromady. 
V souladu s dosud platnými stanovami je řešena tato procedurální otázka. 
 
Ad 3. pořadu pozvánky: 
Valná hromada volí předsedajícího, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené 
sčítáním hlasů. 
V souladu se stanovami a obecně závazným předpisem volí valná hromada tyto pracovní 
orgány. 
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Ad 4. pořadu pozvánky: 
VH vyslovuje souhlas s tím, že předmět podnikání obchodní společnosti PERFECT CREDIT, 
a.s. „poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru“ se ruší a nahrazuje se 
předměty podnikání „poskytování spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení“ 
a „poskytování spotřebitelského úvěru na bydlení  
 
Ad 5. pořadu pozvánky: 
VH odvolá JUDr. Kamilu Zedníčkovou z funkce člena dozorčí rady 
 
Ad 6. pořadu pozvánky: 
VH odvolá paní Hanu Mejzlíkovou z funkce člena dozorčí rady 
 
Ad 7. pořadu pozvánky: 
VH zvolí JUDr. Kamilu Zedníčkovou do funkce člena představenstva 
  
Ad 8. pořadu pozvánky: 
Schvaluje se změna předmětu podnikání. Schvaluje se změna počtu členů představenstva a 
dozorčí rady. 
 
 
V Třebíči dne 1. 6. 2018 
             Ing. Pavel Balík 
                   předseda představenstva 
                   PERFECT CREDIT, a.s 
 
 
 


