PozvÁNKA NA ŘÁonou vALNoU HRoMADu
LETTER OF INVITATION TO AN ORDINARY GENERAL MEETING
Představenstvospolečnosti
INSIA a.s.
se sídlemPraha 2-Vinohrady,Vinohradská151, PsČ 130 o0, tČo: 4Bo 34 479, zapsané
v obchodnímrejstříkuvedenémMěstským soudem v Praze,
v oddí|uB, v|ožcet44I9,
'

Board of Directors of
INSIA a.s.
with registered office at Prague 2-Vinohrady, Vinohradská 757, code 130 00, Company
ID: 4B0 34 479, registered in ťheCommercial Register maintained by the Municipal Court
in Prague, Section B, Insert 14419,
tímtosvolává
hereby summons
ŘÁonou vALNoU HRoMADU
ORDINARY GENERAL MEETING
na den 14. května 2018 ve 14.00 hodin,v síd|evedeníspolečnosti
na adrese Praha 3,
Vinohradská151 (AtriumF|óra),PSC: 130 00
on 74thMay 2018, at 2.00 p,ffi., at the seat of the company's management at Prague 3,
Vinohradská 151 (Atrium Flóra), ZIP: 130 00
Pořad jednání:
1.
Zahájení, zvo|enípředsedy, zapisovatele, ověřovate|e zápisu a osoby pověřené
h|asů
sčítáním
2.
Zpráva představenstva o podnikatelskéčinnosti spo|ečnostia o stavu jejího
majetkuza rok 2oL7 - projednání
3.
Zpráva dozorčírady o výs|edcích
kontrolníčinnostiza rok2oI7 - projednání
4'
Zpráva o vztazíchmezi propojenýmiosobamiza rok 2oL7 _ projednání
5.
Výročnízpráva 2ot7 - projednání
6.
Schvá|enířádné účetní
závérkyza rok 20L7 a konso|idovanéúčetní
závěrky 20L7
včetněvýrokůauditora
7,
Schvá|ení výše zisku spo|ečnostiINSIA a.s. za rok 2077, schvá|ení zisku
spo|ečnosti
INSIA SK s.r.o. za rok 2oL7 a schvá|eníkonso|idovaného
zisku za rok
výs|edkuspolečnosti
2017, Rozhodnutío rozdě|eníhospodářského
závěrky a konso|idované
účetní
závérkyna příštíúčetní
B.
Jmenováníauditora účetní
INSIA SK s.r.o.
obdobíroku 20178, jmenováníauditorapro spo|ečnost
Aktivityspo|ečnosti
INSIA EuropeSE a pobočkyv Rumunsku- diskuse
9'
10'
Schvá|eníplněníve prospěch č|enapředstavenstvaspo|ečnosti- dodatek č. 1 ke
smlouvě o výkonu funkce paníPetry Fenc|ové
Agenda of the meeting:
opening, election of a chairman, minutes,clerk, person authorized to veriý the
minutes and a person authorized to scrutinize votes
2,
The Report of the Board of DÍrectorson Business ActivitieŠof the Company and its
Ásseťs for 2017 - discussion
The Report of the Supervisory Board on the Results of the Controlling Activity
3.
2017 - discussion
4.
The Report on Relationsbetween Related Persons 2017 - discussion
5.
Annual Report 2017 - discussion
1.

6.
7,
B.
9.
10.

Approval of the ordinary financial statements of the company and consolidated
financial statements of the company for 2017 including auditor's verdicts
Approval of the profit of INSIA a.s., INSIA SK s.r.o. a and the amount of the
consolidqted profit
Approval of the Decision on distribution of the economical results of the company
Appointing the auditor of the financial statement and consolidated financial
statements of the company for the next accounting period 201, Appointing the
auditor of the financial statement for INSIA SK s.r.o. for 2018
The activiý of INSIA Europe SE and it,s branch in Romania - discussion
Approval of the performance in favour of the member of the Board of directors of
the company - the Amendment No, 1 to the Agreement on Discharge of the Office
with Mrs, Petra Fenclová

Nedí|nou
součástí
tétopozvánkyjsou i návrhy usnesenívaInéhromady.
proposals
The resolution
of the general meeting create inseparable part of this letter of
invitation.
www.insia.cz
Dokumentyjsou uveřejněnyna internetovýchstránkáchspo|ečnosti
All these documents are published on internet pages of the company www.insia.cz.
Výše uvedenédokumenty v p|némznění a da|šíneuveřejňovanédokumenty zmíněné
v tétopozváncejsou k dispozicik nah|édnutí
u předsedkyněpředstavenstvaspolečnosti.
Abovementioned documents in their full wording as well as other documents, which are
mentioned but not going to be published, are available for inspection by the chairwoman
of the Board of Directors of the company.
V P r a z ed n e 1 2 . d u b n a 2 0 1 8
In Prague 12th April 2018
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za před sťavenstvó spotečnosti
Board of Directors
Mgr, Petra Fenclová
p řed sed ky n ě p řed stav enstva
Chairwoman of the Board

ruTI{5IA
vinohraask#,,1frro
oo*unu,

