
POZVANKA NA VALNOU HROMADU
Představenstvo §polečnosti s fi1mou TZP, a,s.

se sidlem Třebíz§kého 92,539 01 Hlinsko,IČo:48tztssl
zapsané v OR, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 958

svolává řádnou valnou hřomadu TZP, a,s.,
která se bude konat dne 7. srpna 2020 od 13,00 hodin

v zasedací místnosti v sídle společnosti PRO§PER|TA holding, a.§.,

Nádražní 213/l0t Moravská ostrava, 702 00 ostrava

Právo účasti na valné hromadě mají akcionáři, vlastnící listinné akcie na jméno, kteři jsou k€ dni
konání valné hromady zapsaní v seznan]u akcionářů vedeném společností.

Registrace akcionářů bude pŤobíhat od l2.30 hodin v místě konáni valné hromady.
K uplatnění píáva účasti na valné híomadě se akcionáři 1yzické osoby prokáží platným průkazem
totožnosti. Zmocněnec akcionáře na základě plné moci je povin€n se prokázat platným průkazem
totožnosti a odevzdat osobě pověřené společností plnou moc obsahující náležitosti dle ustanov§ní
článku IX odstavec 3) stanov. Zástupce akcionáře - právnické osoby odevzdá současně originál
výpisu z obchodního rejstříku zastupované společnosti, ne starši než tři měsíce. nebo jeho úředně
ověřenou kopii, Kopie tohoto výpisu bude přilohou listiny přítomných akcionářů na valné hromadě.

pořad iednáni valné hromadv:

], Zahájení valné hromady
2, Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčíáním hlasů.
3, Rozhodnuti k informaci dle ust, § 55 odst. 1 

^ 
2 ZoK o záměrn nzavřít smlouvu o úvéíu,

4, souhlas s rozhodnutím představenstva o prodeji akcii společnosti KARoSERIA a,s. z majetku
spoIečnosti.

5, Souhlas s rozhodnutím představenstva o pťodeji podílových listů oPF Globální z majetku
společnosti

6, Závěr valié hromady

ádř€ní Dř€ bodům
iednání valné hřoúadv:

Kbodu 2. pořadu _ Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatel€ zápisu a osoby
pověřené sčítáDím hlasů

Návrh usnesení k bodu 2:
Valná hromada volí předs€dou valné hromady pana Ing, Václava Ryšánka, zapisovatelem pana Ing,
Tomáše Holce, ověřovatelem zápisu pana Ing. Miroslava Kuťku a osobou pověřenou sčitánírn hlasů
pana lng, Václava Ryšánka,

Zdů,,lodnění: Pďadayek na volbu Junkcionařů lalné htonad1, yyplýyá zusta oýení § 122 zák. č.
90/2012 Sb., o obchodnich společnostech a dťužs^,ech (zókon o obchodních korpoťacích), (rlále jen
,,ZoK"). Naylžené osoby s oh]edem na jejich kýalifrkaci poýažuje předstaýenslýo společnosti za
ýhodné kandídóty.

K bodu 3, pořadu Rozhodnutí k informaci dle ust. § 55 odst, l 
^2 

ZoK o záměnr uzavřít smlouvu o
úvěru.
Návrh usneseni k bodu 3. :

VH souhlasi s uzavřenim Sm|ouvy o úvěťu podle § 2395 a násl, zákona č. 89/2012 Sb, obcanský
zákoník, kde osobou úvěrujícíje společnost TZP, a.s.. se sídlem Třebízského 92, 5390l Hlinsko. IČ:



48l 7l58I a úverovanýln je společnost Bélehradská Invest, a.s,., IČ| 27l 9J 33l sesídlemPraha4
Nlsle. BčIehradska 7/l], PSČ l40l6, přičemž ma"\, výše poskytovanóho úvěru bude činit
l0,000,000,00 Kč, úroková sazba bude ve výši 2,70% p.a. a poskytovan.ý úvěr bud€ zajištěn sněnkou
vlastní, s do|ožkou ,,bez protestu'..

Zdůvodnění k botlu 3. : Předstayenýýo sPolečnoslí ltlá zóněl ýolné pe ěžní proslředlíy Výhodně a
bezpečně inýesloyat. Dle ú,;t. § 56 odst. 2 ZoK platí, že uzal,ření smlouiy, keřé neki ý zájmu'obchoclní
kotpomce, nůk její nejvyšši orgán (ýahj hrona.Il zakt)zat. ,ioučaina plati, že podle uslanoýel\í
článku X|I odst- 2 pís."m" ct ustanovení článkl XX oclst-3 lze nawhovaniu smlouy) o úvěfu uzaýříl
pouze se souhlasem |alné hromady spoleČnosti

K bodu 4. pořadu _ souhlas s rozhodnutím představenstva o prodeji akcií společnosti KARosERIA
a,s, z majetku společnosti-

Návrh u§ne§ení k bodU 4_:

V^alná_hromad,r sorrhlasí s rozhodnutím představenstva o přodeji akcií spo|ečnosti KARosERIA a.s,,
ISlN cs0005032] 50 z najetku společnosti TZP,a,s.. v §elkovém počtu 9 870 kusů postupným
přímým prodej€m na v€ř€jném trhu RM-s, a.s, Nabídková prodejní cena bude stanovenajaká nejvyšší
možnáspřihlédnutímkvývojipoptávkynatrhuRM-S,nikolivšaknjžšinežll50Kčzalakcii.

Zdůuodnění k hotlu 4-: Prodejní cena akcií společnosti KÁRoSER]Áje y současné době podle házoru
předslaýeňstva p|,o společnost ýýhodfiá. Pfodejeh akcii získá společnost pfostředb), které jsou
polřebné pfo další rczl)oj společnósli. Současně plali, že poclle ustanoyení člá;ku XI] oist, 2 pis_"-n''
a uslanoyení článku xx odý-3 lze naýrhol,aný prodej akcií realízoýat pouze se souhlaseit yalné
hloúady společ,rlosti

K bodu 5. pořadu souhlas s řozhodnutím představenstva o prodeji podílových listů oPF Globální
z majetku společnosti

Návřh usnešení k bodu 5,:
valná Jrromada souh lasí s rozhodnutím představenstva o prodeji podílových listů podílového fondu
PRoSPERITA investični společnost, a,s,, otevřený podilový fond globáiní., ISIN 

'cz0o0847l695

z majetku společnostiTZP, a.s,, v celkovém počttt2 414 42Q kusů ks zajejich cenu stanovenou
k rozhodnému dni l'7.7.2020, kteťá éin! 2,2590 Kč/ks podílového listu,

Zdůýodúní k Ďodu 4.: Pfodejní cena podíloýého tisíuíondu PRosPERITA inýestiční společnost, ír-s-,
ote_yřený podiloýý íond globální je I souča.ýné době podle názoru Fedstaýenslýct pro společnosl
ýýhod á, Pťodejen podíloyého lisíu zi§ká společ ost pťoslředb), kteri jsou potřebné pro ď;lší rczvoj
společnosli. Současně platí, že podle ustanollení článku X]] odsl_ 2 pís.''n. a usfun;ve i článka XY
odst.3 lze navhoýarťý pfoLlej akii ředlízoýaí pouze se souhlasen valné hromady ipolečnosri

Hodlá-li akcionář uplatnit protinávťh k záIežitostem pořadu valné hřomady, doručí
přiměřené lhůtě alespoň pět (5) pracovních dnů před konáním valné hromady; to
nár rhy určirych o.ob do or8ánů společnosti.

Představenstvo společnosti TZP, a.s.

ho spol€čnosti v
neplati, jde,li o


