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Pozvánka na valnou 

hromadu 

Správní rada společnosti iVigee Services a.s. 
 

svolává 
 

Řádnou valnou hromadu 

Společnosti iVigee Services a.s 
 

se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4, 140 00, 
ČR, IČO: 10725300, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 
pod sp. zn. B 26220 (dále jen “Společnost”), 
 
která se bude konat 30. května 2022 od 
12:00 v prostorách společnosti na adrese 
Hvězdova 1716/2b, Praha 4, 140 00, ČR. 
 
 

Invitation to the 

general meeting 

The Management Board of the company 
 

hereby convenes 
 

Annual general meeting 

of iVigee Services a.s. 
 

with its registered office at Hvezdova 
1716/2b, Prague 4, 140 00, CZ, VAT: 
10725300, registered in the Commercial 
Register maintained by Municipal Court in 
Prague under File No. B 26220 (“Company”), 
 
which will take place on 30th May 2022 at 
12:00 in the company premises at the address 
Hvezdova 1716/2b, Prague 4, 140 00, CZ 
 

Pořad jednání: 
 
1. Zahájení zasedání valné hromady a kontrola 

usnášeníschopnosti, schválení účasti 
akcionářů s využitím technických 
prostředků, volba předsedy valné hromady, 
zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčitatele; 

2. Schválení účetní závěrky za rok 2021 
3. Rozhodnutí o naložení výsledku 

hospodaření 
4. Schválení znění Stock Option Plan 
5. Ukončení Valné hromady 
 

Agenda of the General Meeting: 
 
1. Opening of the general meeting and 

verification of quorum, approval of 
shareholders’ participation via technical 
means, election of General Meeting chair, 
minutes taker, minutes verifier, and a 
person(s) in charge of vote counting; 

2. Approval of financial statement for 2021 
3. Decision on the management of the 

economic result 
4. Stock Option Plan’s text approval 
5. Closing of the General meeting 
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Návrh usnesení valné hromady a jejich 
zdůvodnění 

Usnesení č.1 
Valná hromada společnosti iVigee Services 
a.s. schvaluje v souladu s ustanovením § 190 
odst. 2 písm. g) zákona č. 90/2012 Sb., zákona 
o obchodních korporacích, v platném znění, 
účetní závěrku za rok 2021, a to ve znění, 
které je přílohou tohoto návrhu usnesení. 
Usnesení č.2  
Valná hromada společnosti iVigee Services 
a.s. rozhoduje o naložení s výsledkem 
hospodaření vykázaného ve schválené účetní 
závěrce za rok 2021 tak, že se celá částka 
ztráty společnosti ve výši 5 393 332,- Kč 
bude převedena na účet neuhrazené ztráty 
minulých let 
Usnesení č.3 
V souladu s článkem 2.2 Shareholder 
agreement Valná hromada schvaluje znění 
Stock Option plan of the company, které je 
přílohou této pozvánky a schvaluje plán 
navýšit vlastní kapitál společnosti o 300 000 
nových akcií v nominální hodnotě 1Kč na akcii 
k uspokojení potřeb tohoto opčního plánu, 
které bude provedeno v průběhu roku 2024. 

Proposal of the general meeting’s 
resolutions, incl. its reasoning 

Resolution no.1 
The general meeting of iVigee Services a.s. 
approves in accordance with the provisions of 
§ 190 par. g) of Act. No. 90/2012 Coll., Act on 
Business Corporations, as amended, the 
financial statements for the year 2021 as 
annexed to this draft resolutions. 
Resolution no.2 
The general meeting of iVigee Services a.s. 
decides on the management of the economic 
result reported in the approved financial 
statement for the year 2021, so the full 
amount of company’s loss in the amount of 
5 393 332,- CZK will be transferred to the 
account of unpaid loss of previous years. 
Resolution no. 3 
In accordance with Article 2.2 Shareholder 
agreement, the General Meeting approves the 
text of the Stock Option plan of the company, 
which is attached to this invitation and 
approves the plan to increase the company’s 
equity by 300 000 new shares in nominal 
value of 1 CZK per share to meet the needs of 
this option plan, which will be implemented 
during year 2024. 

Přílohy 
Příloha č.1 – Účetní závěrka za rok 2021 
Příloha č.2 – Stock Option Plan 
 

Annexes 
Annex no.1 – Financial Statement for the year 
2021 
Annex no.2 – Stock Option Plan 

Prezence akcionářů 
Prezence akcionářů bude zahájena ve 11:55. 
 
 

 

Verification of shareholders’ attendance 
The verification of shareholders’ attendance 
will start at 11:55. 

 

Ostatní 
Pozvánka je vyhotovena v české a anglické 
verzi s ohledem na zahraniční akcionáře. V 
případě rozporu mezi českým a anglickým 
zněním pozvánky je rozhodující české znění. 
 
 

Others 
The invitation is drawn up in Czech and 
English version in consideration of the foreign 
shareholders. In the event of any 
discrepancies between the Czech and English 
version of the invitation, the Czech version 
shall prevail. 
 

 
V Praze/In Prague 
 
Dne/on 30-April-2022 
 
 
Ing. Tomáš Musil 
Člen správní rady/ member of the Management Board 

  


