Rozhodnutíj edinéhoakcionáře
vykonávajícího působnost valné hromady společnosti olympik Garni, a.s.
dle $ 190 zákona č.513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů, obchodního zákoníku
Spo|ečnost
Interhote|o|ympik, a.s., se sídlemPraha 8, Sokolovská 6l5l138, PSČ l86 00, IČ
45272271,společnost
zapsanávobchodnímrejstříkuvedenémMěstským soudemvPraze, oddílB.
v|ožka1429,
jako jediný akcionář lykonávající dle $ l90 obchodníhozákoníku působnostvalné hromady
spo|ečnosti
o|ympik Garni, a.s.' se sídlemJesenice,HorníJirčany.Ke Studni 366' PSČ 252 42, |č
25096532,společnostzapsanáv obchodnímrejstříkuvedenémMěstským soudem v Praze' oddíl B,
v|oŽka4467,

přijímá nás|edujícírozhodnutí:
Jediný akcionář se seznámiI Se zprávou představenstvaspolečnostiolympik Garni, a.S.
o podnikatelské
činnostia o stavu majetkuspolečnosti
za rok 2009' Jediný akcionář tuto zprávu
berese souhlasemna vědomí'
Jediný akcionář se seznámiI s řádnou ťrčetní
závěrkou (resp. celou výročnízprávouobsahující
i zprávuoyzLazíchmezi propojenýmiosobamizarok 2009) společnosti
olympik Garni, a.s,za
rok 2009, kterou mu předIožilopředstavenstvo
tétospolečnosti.
Jediný akcionář se seznámiItéŽ
se zprávou dozorčírady společnostiolympik Garni, a.s. zahrnujícíinformaci o přezkoumání
zprávy o vztazíchmezi propojenýmiosobamia dále s vyjádřenímauditorak řádnéú8etnízávěrce
společnosti
olympik Garni. a.s, za rok 2009 i ke zprávě o vzÍazích
mezi propojenýmiosobamiza
rok 2009' Jediný akcionář nyní svým rozhodnutířádnou účetní
závěrku spoleEnostiolympik
Garni,a.s.za rok 2009 schvaluje.
a
J.

Jediný akcionář se seznámiI s návrhem představenstvana vypořádáníhospodářskéhovýsledku
společnostiolympik Garni, a.s' Za rok 2009 a se zprávou dozorčírady o přezkoumánítohoto
návrhu.Jediný akcionář nyní svým rozhodnutímschvalujenávrh představenstvana vypořádání
hospodářskéhovýsledku společnostiolympik Garni, a.s. a souhlasís tím, že zisk společnosti
olympik Garni' a'S. Ve výši l.269,830J2 Kč se rozděluje na částku 63'49L54 Kč, která se
převádído rezervníhofondu společnosti,
a na částku|,206,339,l8Kč. která se použijena úhradu
ztráý minulých let.

4.

Jedinýakciorrářschvalujevýšiodměnvyp|acených
členům
orgánůspolečnosti
za rok2009, ato
ve výši 2,448'600,. Kč (z toho l.008'ó00,- Kč činí odměny pro č|eny představenstva
a l.440.000..Kč činíodměnypro členydozorčí
rady)'Jedinýakcionářdále schvaluje,aby v roce
2010 byly členůmorgánůspolečnošti
oIyrnpik Garni, a.s. vyp|ácerryv souladus uzavřenými
smlouvamio výkonu funkce nás|edující
odměny zavýkon funkcí- odměny členůmdozorčírady
ce|kemve výši l.428.000,-Kč a odměnyčlenům
představenstva
ce|kemve výši938.400,-Kč.

5 . Pro případ'že v průběhuúčetního
obdobíroku 2010 nebude zjakéhokoIivdůvoduúspěšně
realizovánavnitrostátnífúzes|oučením
společnosti
olympik Garni, a.s' (zanikající
společnost)
se
společností
InterhoteIolympik' a.s. (nástupnickáspolečnost)- jediný akciónář vykonávající
působrrost
valnéhromadyspolečnosti
o|ympik Garni, a's. určujepodle $ |7 zák.e. q:lzooq su.
pro provedenípovinnéhoauditu řádné účetnízávěrky společnostiza rok20|0 aproověření

období 2010
správnosti údajůve zprítvěo vztazich mezi propojenýmiosobami za ,účetní
(auditora)TaxSys Audit, s.r.o.,se sídlemIŤadecKrálové,Drtinova222,
auditorskouspolečnost
PsČ 503 11, IČ 25297724,společnostzapsanáv obch. rejstříkuvedenémKrajským soudem
v lŤadci králové,oddílC, v|ožka|2915,osvěděeníKomory auditoruČR o. +zt.
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6.

procespřípravrca|izacevnitrostrítní
fúzesloučením
Jedinýakcionrířbere na vědomíprobíhající
jako
jejímjediným
akcionářem společnostizanikajícís
společnostiolympik Gami, a.s.
nástupnickou.
Interhotelolympik, a.s'jako společností
společností

Y Prazedne30.června2010
Vlastislav Šos,předseda,
představenstva
Interhotelolympik, a.s.
PhDr. IngaFialová,
představenstva
Interhotelolympik, a.s.
místopředseda
MartinaVargová,
Interhotelolympik, a.s.
č|enpředstavenstva
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Ing.NaděždaAdamcová,
Interhotelolympik, a.s.
členpředstavensťva
Alena Kadlecová,
Interhotelolympik, a.s'
členpředstavenstva
Zora Adamcová,
členpředstavenstva
Interhotelolympik, a.s.
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