Rozhodnutíj edinéhoakcionáře
lykonávajícího působnost valné hromady společnosti otympik Garni, a.s.
dle $ 190 zákona č.513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů, obchodního zákoníku
SpolečnostInterhotel olympik, a.s.' se sídlem Praha 8, Sokolovská 615l138, PSC 186 00, IČ
45272271,společnostzapsanávobchodním rejstříkuvedenémMěstským soudem vPraze, oddí|B,
v|oŽka1429.
jako jediný akcionář vykonávajícídle $ l90 obchodníhozákoníku působnostvalné hromady
společnosti
olympik Garni, a.s.' se síd|emJesenice,HorníJirčany,Ke Studni 366, PSČ 252 42,|Č
25096532, společnostzapsaná v obchodnímrejstříkuvedenémMěstským soudem v Praze, oddí| B,
v|oŽka4467,

přijímá nás|edujícírozhodnutí:

1.

Jediný akcionář se seznámil se zprávou představenstvaspolečnostiolympik Garni, a.s'
o podnikatelskéčinnostia o stavu majetku společnostiza rok 2008. Jediný akcionář svým
rozhodnutím
tuto zprávu bere se souhIasemna vědomí.

2 . Jediný akcionář se seznámi| s řádnou účetní
závěrkou (resp. celou výročnízprávou obsahující
i zprávu o vztazíchmezi propojenýmiosobami za rok 2008) společnostiolympik Garni, a,s' za
rok 2008, kterou mu předloži|opředstavenstvo
tétospolečnosti'
Jediný akcionář se seznámiltéž
se zprávou dozorčírady spoleěnostiolympik Garni, a.s.zahrnujícíinformacio zprávě o vzÍazích
mezi propojenými osobami a dále s vyjádřením auditora k řádné účetní
závěrce společnosti
olympik Garni, a.s. Za rok 2008 i ke zprávě o vztazíchmezi propojenýmiosobami zarok2008'
Jediný akcionář nyní svým rozhodnutířádnou účetní
závěrku spo|ečnosti
olympik Garni, a.s, za
rok 2008 schvaluje.

a
J.

Jediný akcionář se seznámil s návrhem představenstvana vypořádáníhospodářskéhovýsledku
společnostiolympik Garni, a.s, za rok 2008 a se zprávou dozorčírady o přezkoumánítohoto
návrhu.Jediný akcionář nyní svým rozhodnutímschvalujenávrh představenstvana vypořádání
hospodářského
výs|edkuspolečnostiolympik Garni' a.s' a souhlasís tím, Že ztráÍaspolečnosti
olympik Garni, a.S.Ve výši 6.163,414,22Kč bude převedenana účet429 - NeuhrazenázÍráta
minulýchlet.

4 . Jediný akcionář schvalujevýši odměn vyplacenýchč|enům
orgánůspolečnostiza rok 2008, a to

2.509.000,-Kč. Jediný akcionář dále schvaluje,aby v roce 2009 byly č|enům
orgánůspolečnosti
olympik Garni, a.s. vypláceny v souladu s uzavřenýmism|ouvamio výkonu funkce následrrjící
odměnyza výkon funkcí- odměnyčlenům
dozorčírady celkem ve výši l.332'000,-Kč a odměny
představenstva
členům
ce|kemve výši 1.008.600,.
Kč.

Jediný akcionář vykonávajícípůsobnostva|néhromady společnostio|ympik Garni, a.s. určuje
pod|e $ I7 zák. č' 9312009Sb. pro provedenípovinnéhoauditu řádnéúčetní
závěrky společnosti
zarok2009 a pro ověřenísprávnostiúdajůve zprávě o vzÍazichmezi propojenýmiosobamiza
účetní
období 2009 auditorskouspolečnost(auditora)TaxSys Audit, S.r'o.' se sídlemHradec
Králové,Drtinova222,PsČ 503 1l, IČ25297.124,
společnostzapsanáv
obch.rejstříkuvedeném
Krajským soudem v Hradci králové,oddíl C, vložka 12915,osvědčeníKomory auditorůČR e'
4'78.
6.

S ohledem na skutečnost'že ve společnostio|ympik Garni, a.s. není dosud obsazenafunkce
třetího člena dozorčí rady (uvolněná po rezignovanémčlenovi představenstvaMichalu

Topolovovi), rozhod|jediný akcionář rovněžo tom, že tÍeÍím
členemdozorčírady společnosti
OlympikGarni, a.s.sejmenujepan Ing.Michal Adamec,narozendne 15.4.1970,
bytemPraha4,
Chodov,K|írovaI923l1,PSČ l48 00.

Y Prazedne 29. června2009

Vlastislav Šos,předseda,
představenstva
InterhoteIolympik, a.s.
PhDr. IngaFialová,
místopředseda
představenstva
InterhoteIolympik, a.s.

lho-U,
Vur,--.

Martina Vargová,
členpředstavenstva
Interhotelolympik, a.s.
Ing.NaděždaAdamcová,
členpředstavenStva
Interhotelolympik' a.s.
Alena Kadlecová,
členpředstavenstva
Interhotelolympik, a.s.
Zora Adamcová,
členpředstavenstva
InterhoteIolympik, a's.
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