RozHoDN UTĺ JED!NÉHo sPolecľĺĺrł
pŘl vÝKoNu pÜsoBNosTl vnlruÉHRoMADY

sPoLEcľĺosrl
PRloR cesrÁ REPUBLIKA

s.r.o.

se sídlem Lannova ff' 1461ĺ22, Ceské Budějovice 6, 37o 01 Ceské Budějovice
lC: 260 93 022,
spisová znaćka: c 13561 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích,
(dále jen,,Společnost")

učiněnédne 27. 6. 2017, v

9.00

hod.

Společnost LE GYGNE sPoRTlF GROUPE a.s., se sídlem Závišova 66/13, Praha 4, lČ:
61860042, spĺsová značka: B 2889 vedená u Městského soudu vPraze, jako jediný
společníkSpolečnosti vsouladu sust. s 12 odst. 'ĺ zákona č' 9oĺ2o12 sb., zákona
o obchodnĺch společnostech a druŽstvech, při výkonu působnostivalné hromady Společnosti
učinila

tato rozhodnutĺ:

Jediný společnĺkv působnosti valné hromady Společnosti schvaluje ročníúčetnízávěrku
včetně Výročnízprávy Společnosti za rok 2016 a bere na vědomí, Že Účetní období od
1'1'2016 do 31 .12.2016 skončilo zĺskem po zdanění ve výši 2 668 735,27 Kč,.
Jediný společníkrovněŽ bere na vědomí Výročnízprávu včetně Zprávy o vztazich mezi
propojenými osobami Vypracovanou dle ustanovení s 82 ZoK k 31 .1 2.2016. RočníÚčetní
závěrka včetně přílohy a Výročnízprávy za rok 2016 je přĺtohou č.1 tohoto rozhodnutí.
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Jediný společníkv působnosti valné hromady Společnosti schvaluje návrh jednatelů na
rozdělení zisku za rok 2016, který činípo zdanění 2 668 735,27 Kč tak, Že bude
převeden na úöet nerozděleného zisku minulých let a celkový výsledek hospodaření
minulých let bude tak činit zisk ve výši 31 677 173,84 Kć,. Návrh jednatetťl na rozdělení
zisku za rok 2016 je přĺlohou č. 2 tohoto rozhodnutĺ.
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Přĺloha č.2

NAVRH
jednatelů společnosti

PRloR

cesrÁ REPUBLlKA

s.r.o.

lČ: 260 93 o22
se sídlem Lannova tř.1461t22, ČeskéBudějovice 370 01

NA

VYPoŘÁoÁľĺ vÝslEDKU HosPoołŘeľĺ
zn uceTNí oBDoBĺ RoKU 20,16

Jednatelé společnosti PRloR

cesxÁ REPUBL|KA

s.r.o. předkládajíjedinému společníku-

společnosti LE GYGNE sPoRTlF GROUPE a.s. tento návrh na vypořádání hospodářského
výsledku za rok 2016.

1. Zisk

po zdaněnĺ k31.12.2016

2'

Nerozdělený zisk minulých let

3.

Výsledek hospodaření minu!ých let

Jednatelé společnosti PRloR

2 668 735,27 Kć,

29 008 438'57 Kč
(ř.1.+2.)

ČrsrÁ REPUBLlKA

31 677 173,84 Kć,

s.r.o. navrhujĺ vykázaný zisk po zdaněnĺ

za rok 2o16 z ř. 1 . ve výši 2 668 735,27 Kč převést na účetnerozděleného zisku minulých
let (ř.2), který óiní 29 008 438,57 Kč, takŽe celkový výsledek hospodaření minulých let bude

činit zĺsk ve výši 31 677 173,84 Kč.
V Ceských Budějovicích, dne 26.6' 2017

lng. ondřej EliáŠ
Jednatel

PRIOR CeSXn REPUBLIKA s.r.o

lng. lrena Špačková
Jednatelka

PRloR crsrÁ REPUBLlKA

s.r.o.

