Představenstvo společnosti

UDICEE a.s.,
lČ:07396422, se sídlem Archeologická2256t1, Stodůlky, 155 oo Praha 5,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn' B 23764
(dále jen,,Spoleěnost")
svolává

ŘÁottou VALNoU HRoMADU
která se koná dne 7. srpna 2o2o v 10.15 hodin
v sídle společnosti na adrese Archeologická 225611, Stodůlky, 155 00 Praha 5

Pořad iednání:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7'
8.
9.

Zahájení a kontrola usnáŠeníschopnostivalné hromady
Volba orgánů valné hromady

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Spoleěnosti a o stavu jejího majetku,

zpráva představenstva o vztazích za rok 2019
Zpráva dozorčírady k účetnízávěrce Společnosti zarok2019 a ke zprávě ovztazíchzarok
2019
Schválení řádné účetnizávěrky Společnosti za rok2019
Rozhodnutí o naloŽenís hospodářským výsledkem Společnostiza rok 2019
Schválení návrhu na určeníauditora Společnosti dle zákona č. 93/2009 sb.
Různé
Závěr

Prezence akcionářů bude zahájena v 10'00 hodin

Při prezenci se akcionář _ fyzická osoba prokazuje průkazem totoŽnosti, a osoby oprávněné jednat
jménem akcionáře - právnické osoby prokazují tuto skutečnost aktuálním výpisem z obchodního
rejstříku nebo jiného dokladu prokazujícího existenci právnické osoby a způsob jednáníza právnickou
osobu; a svoji totoŽnost průkazem totoŽnosti. Zástupci akcionářů prokazují svoji totoŽnost průkazem
totoŽnosti a své zmocnění písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem a s uvedeným
rozsahem zmocnění, z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné valné
hromadě nebo na více valných hromadách. Výpis z obchodního rejstříku či jiný doklad prokazující
existenci právnické osoby a způsob jednání za právnickou osobu nesmí být staršítří měsíců.Plná
moc a výpis z obchodního rejstříku nebo jiný doklad prokazující existenci právnické osoby a způsob
jednání za právnickou osobu bude v rámci prezence odevzdán.
Výše uvedené listiny, pokud budou vyhotoveny zahraničnímiorgány či institucemi nebo opatřeny jejich
ověřovacími doloŽkami, musí být opatřeny apostilou nebo jinou doloŽkou či ověřením, které jsou
vyŽadovány v úřednímstyku českými orgány u obdobných zahraničníchlistin' Pokud budou výše
uvedené listiny, doloŽky ěi ověření vyhotoveny v cizím jazyce, musí být rovněŽ opatřeny úředním
překladem do českéhojazyka.
S kaŽdou akcií Spoleěnostije při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas
Vzhledem ktomu, Že dle ustanoveníoddílu lV. čl. 13 odst. 13.3. stanov Společnosti je na valné
hromadě připuŠtěno korespondenční hlasování, jsou akcionáři v souladu s ustanovením $ 407 odst. 1
písm' g) zákonač,.90l2o12 Sb., zákon o obchodních korporacích (dále jen,,ZoK") oprávněni vyjádřit
se k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady uvedeným v této pozvánce korespondenčně.
Ve vyjádření jsou povinni zřetelně a určitě uvést, zda s jednotlivými návrhy usnesení uvedenými v
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pořadu jednání valné hromady dle této pozvánky souhlasí či nikoliv, případně zda se k nim zdrŽují
hlasování. Podpis akcionáře na takovém vyjádření musí být úředně ověřen a zvyjádření musí
jednoznačně vyplývat, ohledně kteých akcií akcionář své hlasovací právo vykonává. Takové

vyjádření musí být Společnosti doručeno nejpozději 3 dny přede dnem konání valné hromady.
K hlasům odevzdaným V rozporu s náleŽitostmi či postupem uvedeným v tomto odstavci nebo
odevzdaným po lhůtě se nepřihlíŽí.

Rozhodný den k úěasti na valné hromadě:
Rozhodný den k účastina valné hromadě je 31. ěervenec 2020.
K úěasti a hlasování na valné hromadě společnosti jsou oprávněni pouze akcionáři, kteříjsou uvedeni
vevidenci zaknihovaných cenných papírů.Dle oddílu lV. ěl. 13 odst. 13'10. stanov Společnosti, je
rozhodným dnem pro účastna valné hromadě sedmý (7) den předcházející dni konánívalné hromady.
Společnost si k rozhodnému dni opatří výpis z evidence zaknihovaných cenných papírů.

Návrh usnesení valné hromadv a ieiich zdůvodnění:

K bodu 3. Zpráva představenstva o podnikateIské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku,
zpráva o vztazích za rok2019
Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva

o

podnikatelské činnosti Společnosti

a o stavu jejího majetku. Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o vztazích.

Zdůvodnění: V souladu s ust. $ 436 odst. 2 zoK vyhotovuje představenstvo zprávu o podnikatelské
činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku a předkládá jí valné hromadě, a to spolu s návrhem na
rozdělení zisku nebo úhradu ztráty' Zpráva je uveřejněna po dobu 30 dnů přede dnem konání valné
hromady společně s účetnízávěrkou Spoleinosti za rok 2019 na internetových stránkách Společnosti
http://www.urban-developers.com/proinvestory a tyto dokumenty zde budou uveřejněny i po dobu 30
dnů po konání valné hromady. Dále představenstvo dle s 82 ZoK vyhotovuje zprávu o vztazích, která je
shodně zveřejněna na uvedených internetových stránkách Společnosti.

K bodu 4.Zpráva dozorčírady k úěetní závěrce Společnostizarok2019 a ke zprávě o vztazích
Návrh usnesení:
Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčíradyk účetnízávěrce Společnosti a návrhu na rozdělení
zisku za rok 2019. Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčírady ke zprávě o vztazích za rok
2019.
Zdůvodnění: V souladu s ust. $ 447 odst. 3 zoK dozorčírada přezkoumává řádnou účetnízávěrku
a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě. V souladu
s ust. $ 83 ZoK dozorčírada přezkoumává zprávu ovztazich a o výsledku přezkumu vyrozumívalnou
hromadu Společnosti.

K bodu 5. Schválení řádné účetnízávěrky Společnostiza rok2019
Návrh usnesení:
Valná hromada rozhodla o schválení řádné účetnizávěrky Společnosti za rok2019.
Zdůvodnění: Vsouladu sust. $ 403 odst. 1zoKje valná hromada povinna projednat řádnou účetní
závěrku Společnosti nejpozději do 6 měsícůod posledního dne předcházejícího účetníhoobdobí,
přiěemŽ uvedená lhůta byla prodlouŽena zákonem. 191t2o2o Sb.. Úeetní závěrka Společnosti za rok
podnikatelské ěinnosti Společnosti
spoleěně
zprávou

2019 je

ao

se

o

stavu jejího majetku uveřejněna po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady na
internetových stránkách Společnosti http://www.urban-developers.com/proinvestory a tyto dokumenty

zde budou uveřejněny

i po dobu 30 dnů po konání

valné hromady.
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K bodu 6. Rozhodnutí o naloŽení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2019
Návrh usnesení:

Valná hromada Spoleinosti rozhodla o naloŽení s výsledkem hospodaření ukončenéhoúčetního
období od 1. 1 . 2019 do 31. 12.2019, a to následovně:

Hospodářský výsledek za rok 20í9 _

zisk
let

Převod na účetneuhrazené ztráty minulých
Převod na Úěet nerozděleného zisku z minulých

1.482.044,55 Kě

let

555'282,-- Kč,

926.762,55 Kč,

Zdůvodnění:V souladu s ust. $ 435 odst. 4 zoK předkládá představenstvo valné hromadě ke schválení
návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. Společnost v účetnízávěrce za rok 2019 vykázala zisk ve
výši 1 .482.044,55 Ki. z důvodůuvedených níŽe představenstvo Společnosti po peólivém uváŽení
navrhuje, aby valná hromada Společnosti rozhodla o rozdělení zisku Společnosti Íak, Že částka
555.282'- Kč bude převedena na účetneuhrazené ztráty minulých let a částka 926.762,55 Kč bude
převedena na účetnerozděleného zisku minulých let. Tento návrh představenstvo odůvodňuje takto:
S ohledem na výši zisku a celkově vydaný počet akcií, potenciální výŠedividendy na
lednu akcii
nedosahuje ani jedné celé koruny české.Představenstvo tedy navrhuje pouŽít zisk k [okryti budoucích
nákladů projektů dceřiných společnostíUDl cEE a.s.' tj. na dokončenílogistického areálu ostředek
(spol. EUDl REAL s.r.o.) a polyfunkčníhodomu Kurir (spol. UDl Alfa o.o.ó.;, přičemŽ výnosy z nich
budou tvořit rozhodujícízáklad budoucího zisku k výplatě budoucích dividend Společnosti. Rozhodnutí
o předloŽeném návrhu je nicméně samozřejmě plně v působnosti akcionářů, resp. valné hromady.

K bodu 7. Schválení návrhu na určeníauditora Spoleěnosti dle zákona ě. 93/2oo9 sb.
Návrh usnesení:
Valná hromada urěila auditorem Společnosti pro účetníobdobí 2020 dosavadního auditora účetních
závěrek Společnosti' společnost MARco audit s.r'o., se sídlem Rovnáčov 17,512 33 Studenec,
zapsaného V seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů ČR pod č. oprávnění 574.

Zdůvodnění: V souladu s ust' $ 'l 7 odst. 1 zákona č. 93/2oo9 Sb. určív případě, Že účetníjednotka,

která je právnickou osobou, má povinnost mít účetnízávěrku ověřenou auditorem' auditorskou

spoleÓnost nebo statutárního auditora vykonávajícího auditorskou činnost vlastním jménem a na
vlastní účetnejvyšŠíorgán společnosti.

Společnost v souladu s $ 84 a $ 436 ZoK, zveřejní na internetových stránkách http://www.urbandevelopers.com/proinvestory následuj ícídoku menty:

.
.
o

Zpráva o vztazích za období od 1. 1 .2019 do 31. 12.2019
ÚČetnízávěrka Společnosti za období od 1. í ' 2O1g do 3í. 12.2o1g
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti SpoleČnosti a o stavu jejího majetku za
období od 1. 1 ' 2019 do 31. 12.2o1g

Pozn.: VŠechnyvýše uvedené dokumentyjsou součástí výročnízprávy za období od 1. 1. 2019 do 31

12.2019

V Praze, dne 1.7.2020
Za představenstvo společnosti

lng. Radek MenŠík
člen představenstva
3

