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Doplňující stanovisko představenstva k dopisu Ing. Kořenka ze dne 24. 6. 2020 
 

Představenstvo společnosti CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice, a.s. (dále jen „Společnost“) se sídlem 

Vinařská 407, Valtice, PSČ 691 42, IČO: 46346783, uveřejňuje doplňující stanovisko představenstva týkající se 

dopisu Ing. Kořenka ze dne 24. 6. 2020 nazvaného „Dodatek k původnímu protinávrhu“ (dále jen „Dodatek“). 

Tento akcionář podal Společnosti protinávrh k bodu 8. pořadu jednání valné hromady svolané na 26. 6. 2020, která se 

koná v 8.00 hodin v sídle Společnosti (dále jen „VH“),  s názvem „Rozhodnutí o rozdělení zisku“. Protinávrh akcionáře 

byl řádně uveřejněn.  Dodatek akcionáře v plném znění s ohledem na termín doručení Společnosti bude uveřejněn na 

webových stránkách Společnosti www.vsvaltice.cz 

Doplňující stanovisko představenstva Společnosti:  

- Představenstvo, účetní závěrka i stanovisko auditora popisují reálnou a skutečnou situaci ve Společnosti.  

- Představenstvo se neztotožňuje s názorem akcionáře a svou argumentaci zakládá na skutečné situaci ve 

Společnosti a na trhu. Situace je navíc o to vážnější s ohledem na aktuální ekonomickou situaci v České 

republice a ve světě, která je každému známa. 

- Představenstvo je naopak názoru, že údaje uváděné akcionářem Ing. Kořenkem by mohly být zavádějící, 

zvláště informace o tom, že „…k 31. 12. 2019 je ve fondech souhrnně kumulováno celkem 340,393 mil. 

Kč…“. Takto podaná informace může budit mylný dojem, že má Společnost tuto částku na bankovním 

účtu nebo jinak k dispozici a může ji např. rozdělovat nebo jinak použít. Daná problematika byla Ing. 

Kořenkovi už několikrát vysvětlena na minulých valných hromadách Společnosti. Představenstvo ještě 

doplňuje, že stav peněžních prostředků k 31. 12. 2018 byl 774 tis. Kč a stav čerpaného úvěru k 31. 12. 2018 

byl 9 mil. Kč, k 31. 12. 2019 byl stav peněžních prostředků Společnosti 3,863 mil. Kč. 

  

Závěrem znovu konstatujeme, že všechny stanoviska představenstva Společnosti jsou řádně podložena 

informacemi a skutečnostmi z výroční zprávy Společnosti a ověřené nezávislým auditorem. 

 
-------------------------------------------- 

      Ing. Antonín Šťastný 

             předseda představenstva 

 


