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POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU 

Představenstvo akciové společnosti 
TORQUES a.s., 

se sídlem Bzenecká 4157/10, Židenice, 628 00 Brno, IČ: 49453041, zapsané v obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Brně pod sp.zn. B 1158, 

svolává, 
řádnou valnou hromadu, 

která se bude konat dne 30.  června 2022 od 9:00 hodin, 
na adrese Brno, Moravské náměstí 1007/14, PSČ 602 00, budova ROZMARYN office&parking, 11. podlaží, 

zasedací místnost advokátní kanceláře JUDr. Libora Konečného. 
Pořad jednání: 

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti. 
2. Volba orgánů valné hromady. 
3. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, řádné 

účetní závěrky za rok 2021, zprávy o vztazích za rok 2021, návrhu představenstva na vypořádání 
hospodářského výsledku za rok 2021, projednání zprávy dozorčí rady – vyjádření dozorčí rady k řádné 
účetní závěrce za rok 2021, k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021 a ke zprávě o 
vztazích za rok 2021. 

4. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, 
schválení řádné účetní závěrky za rok 2021 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 
2021. 

5. Schválení odměny poskytované členu představenstva Ing. Mariánu Janovovi za výkon funkce a 
schválení změny smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Ing. Mariána Janova. 

6. Závěr valné hromady. 
 

Rozhodný den: 
Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 7. kalendářní den přede dnem konání valné hromady, tj. den 23. 
června 2022. Valné hromady se může zúčastnit, hlasovat na ní a vykonávat na ní další akcionářská práva osoba, 
která je jako vlastník akcie společnosti (akcionář) zapsána v seznamu akcionářů k rozhodnému dni k účasti na 
valné hromadě, popř. zástupce takové osoby. 

Prezence akcionářů: 
Prezence akcionářů pro účast na valné hromadě začíná v den konání valné hromady od 8:30 hodin, a to v místě 
konání valné hromady. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Při prezenci na valné 
hromadě se akcionář – fyzická osoba prokáže platným průkazem totožnosti. Statutární orgán či člen statutárního 
orgánu akcionáře – právnické osoby navíc předá originál nebo úředně ověřenou kopii aktuálního výpisu z 
příslušného veřejného rejstříku nebo jiného dokumentu osvědčujícího existenci právnické osoby a jeho 
oprávnění právnickou osobu zastupovat. Zmocněnec akcionáře se u prezence prokáže platným průkazem 
totožnosti a dále předá písemnou plnou moc, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo 
na více valných hromadách. Zástupce, jehož právo zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti než z plné 
moci, je povinen tuto skutečnost doložit. Dokumenty sloužící k prezenci, vyjma dokladu totožnosti fyzických 
osob, jsou akcionáři povinni odevzdat u prezence. Akcionářům nenáleží úhrada nákladů spojených s účastí na 
valné hromadě. 

K bodu č. 1. pořadu jednání – Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti: 
Jednání valné hromady zahájí a do doby zvolení předsedy valné hromady bude řídit člen představenstva 
společnosti jakožto svolavatele valné hromady, jehož tím představenstvo pověří, nebo jiná představenstvem 
jakožto svolavatelem valné hromady určená osoba. V rámci tohoto bodu bude ověřena schopnost valné hromady 
se usnášet, a to dle výsledků prezence akcionářů a stavu přítomnosti akcionářů zapsaných do listiny přítomných 
akcionářů.  
Návrh usnesení k tomuto bodu není představenstvem valné hromadě předkládán. 

K bodu č. 2. pořadu jednání – Volba orgánů valné hromady: 
V rámci tohoto bodu budou zvoleny orgány valné hromady, a to předseda valné hromady, zapisovatel, 
ověřovatel zápisu a osoba pověřená sčítáním hlasů, v souladu s příslušnými ustanoveními stanov společnosti a 
Zákona o obchodních korporacích z řad osob přítomných na valné hromadě, které budou se svojí volbou do 
orgánů valné hromady souhlasit.  
Návrh na obsazení orgánů valné hromady konkrétními těmito osobami předloží valné hromadě představenstvo 
společnosti jakožto svolavatel valné hromady na jednání valné hromady. 
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K bodu č. 3. pořadu jednání – Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o 
stavu jejího majetku, řádné účetní závěrky za rok 2021, zprávy o vztazích za rok 2021, návrhu 
představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021, projednání zprávy dozorčí rady – 
vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2021, k návrhu na vypořádání hospodářského 
výsledku za rok 2021 a ke zprávě o vztazích za rok 2021: 
Podle ust. § 435 odst. 4 Zákona o obchodních korporacích a ust. Článku 19 odst. 3) a odst. 4) stanov společnosti 
představenstvo společnosti zajišťuje řádné vedení účetnictví a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou 
účetní závěrku a návrh na rozdělní zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty, předkládá zprávu o 
podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a vypracovává zprávu o vztazích ve smyslu Zákona o 
obchodních korporacích. V rámci tohoto bodu pořadu jednání bude valná hromada seznámena se zprávou 
představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021, řádnou účetní závěrkou 
společnosti za rok 2021 v rozsahu rozvaha, výkaz zisků a ztrát a příloha k účetní závěrce, a zprávou o vztazích 
mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými 
stejnou ovládající osobou za rok 2021, a to mj. jako s podklady pro rozhodování o návrzích usnesení 
předkládaných v rámci následujícího bodu č. 4 pořadu jednání valné hromady. Budou předneseny hlavní údaje z 
těchto dokumentů. Představenstvo předloží valné hromadě návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 
2021. 
Podle ust. § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích a ust. Článku 20 odst. 2) stanov 
společnosti dozorčí rada společnosti přezkoumává řádnou účetní závěrku společnosti a návrh na rozdělení zisku 
nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty, přezkoumává zprávu o vztazích ve smyslu Zákona o 
obchodních korporacích a předkládá svá vyjádření a výsledky své činnosti valné hromadě. V rámci tohoto bodu 
pořadu jednání bude valná hromada seznámena se zprávou dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky 
společnosti za rok 2021, zprávou o přezkoumání návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku 
za rok 2021 a s informací o výsledku přezkoumání zprávy o vztazích ve smyslu Zákona o obchodních 
korporacích za rok 2021, a to mj. jako s podklady pro rozhodování o návrzích usnesení předkládaných v rámci 
následujícího bodu č. 4 pořadu jednání valné hromady. 
Řádná účetní závěrka za rok 2021, sestavená ke dni 31. prosince 2021, zpráva představenstva o podnikatelské 
činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021, zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou 
a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2021 a 
návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021 jsou spolu s touto pozvánkou na 
valnou hromadu uveřejněny na internetových stránkách společnosti na adrese www.torques.cz, a to po dobu 30 
dnů přede dnem konání valné hromady a po dobu 30 dnů od schválení nebo neschválení účetní závěrky. Tyto 
dokumenty budou nad rámec toho akcionářům také k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti, a to po 
předchozí domluvě s předsedou představenstva Ing. Mariánem Janovem (tel.: + 420 603 820 396, e-mail: 
janov.marian@gmail.com), obvykle v pracovní dny od 9:00 do 15:00 hod, po dobu 30 dnů přede dnem konání 
valné hromady. Tyto dokumenty budou akcionářům k dispozici k nahlédnutí také v den konání valné hromady 
v místě konání valné hromady. 

Vybrané hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2021: 
Položka Částka 

v tis. Kč 
 Položka Částka      

v tis. Kč 
 Položka Částka     

v tis. Kč 
Aktiva celkem: 37 162  Pasiva celkem: 37 162  Hosp. výsledek (zisk):  423    

Dlouhodobý hm. 
maj.: 

1 613  Základní kap.: 27 270    

Dlouhodobý fin. 
maj.: 

27 993  Vlastní kap.: 35 825    

Oběžná aktiva:  7 553  Cizí zdroje: 1 337     
Časové rozlišení: 3                   Časové rozlišení:  0         

Návrh usnesení k tomuto bodu není představenstvem valné hromadě předkládán. 

K bodu č. 4. pořadu jednání – Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o 
stavu jejího majetku, schválení řádné účetní závěrky za rok 2021 a rozhodnutí o vypořádání 
hospodářského výsledku za rok 2021: 
Představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada společnosti přijala v rámci tohoto bodu č. 4 pořadu 
jednání toto usnesení:  
1) Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího 

majetku, a to v podobě sestavené a předložené představenstvem. 
Podle Článku 14 odst. 1) písm. g) stanov společnosti náleží do působnosti valné hromady schvalování zprávy 
představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku, a to nejméně jednou za účetní období. Tuto 
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zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021 představenstvo společnosti 
vyhotovilo a předkládá ji valné hromadě k projednání a schválení. S touto zprávou bude valná hromada 
seznámena v rámci předchozího bodu č. 3 pořadu jednání. Představenstvo má za to, že tato zpráva poskytuje 
úplné a věrné informace o podnikání společnosti a jejím majetku. Zpráva představenstva byla projednána dozorčí 
radou společnosti, která ve svém vyjádření mj. konstatovala, že představenstvo společnosti vykonávalo svou 
činnost v souladu s právními předpisy a platnými stanovami společnosti a že nezjistila žádné rozdíly mezi 
skutečným a vykazovaným stavem aktiv a pasiv společnosti. Z tohoto důvodu navrhuje představenstvo 
společnosti valné hromadě schválit zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího 
majetku v podobě sestavené a předložené představenstvem. 

Představenstvo společnosti dále navrhuje, aby valná hromada společnosti přijala v rámci tohoto bodu č. 4 pořadu 
jednání toto usnesení: 
2) Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2021, a to v podobě sestavené a 

předložené představenstvem. 
Podle ust. § 421 odst. 2 písm. g) Zákona o obchodních korporacích a Článku 14 odst. 1) písm. f) stanov 
společnosti náleží do působnosti valné hromady schvalování řádné účetní závěrky společnosti. Představenstvo 
společnosti v souladu s obecně závaznými právními předpisy sestavilo řádnou účetní závěrku společnosti za rok 
2021 a předkládá ji valné hromadě ke schválení. S předkládanou řádnou účetní závěrkou bude valná hromada 
seznámena v rámci předchozího bodu č. 3 pořadu jednání. Vybrané hlavní údaje řádné účetní závěrky, jakož i 
informace o zpřístupnění úplného znění předkládané účetní závěrky akcionářům, jsou uvedeny v pozvánce na 
valnou hromadu v informacích k předchozímu bodu pořadu jednání. Představenstvo prohlašuje, že řádná účetní 
závěrka za rok 2021 byla vyhotovena v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a poskytuje 
úplný, věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti, jejích nákladů a výnosů, výsledku hospodaření a 
peněžních toků za rok 2021 v souladu s platnými českými účetními předpisy. Řádná účetní závěrka za rok 2021 
byla přezkoumána dozorčí radou společnosti, která ve svém vyjádření uvádí: „Dozorčí rada na základě 
přezkoumání účetních a jiných dokladů konstatuje, že nezjistila žádné rozdíly mezi skutečným a vykazovaným 
stavem aktiv a pasiv akciové společnosti“, přičemž: „Dozorčí rada po přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 
2021 doporučuje valné hromadě tuto účetní závěrku v předloženém znění schválit.“ Z tohoto důvodu navrhuje 
představenstvo společnosti valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2021 v podobě 
sestavené a předložené představenstvem. 

Představenstvo společnosti vedle toho navrhuje, aby valná hromada společnosti přijala v rámci tohoto bodu č. 4 
pořadu jednání toto usnesení: 
3) Valná hromada schvaluje návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 

2021, přičemž rozhoduje o vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2021, kterým je zisk ve 
výši 422.889,64 Kč tak, že částka ve výši  21.144,48 Kč (tj. 5% ze zisku) se převede na doplnění rezervního 
fondu společnosti tvořeného ze zisku podle Článku 22 odst. 1) stanov společnosti a částka ve výši 401.745,16 
Kč  bude rozdělena mezi akcionáře společnosti a vyplacena jako podíl na zisku akcionářům společnosti. 

Podle ust. § 421 odst. 2 písm. h) Zákona o obchodních korporacích a Článku 14 odst. 1) písm. h) stanov 
společnosti náleží do působnosti valné hromady rozhodování o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, 
nebo o úhradě ztráty. Podle ust. § 435 odst. 4 Zákona o obchodních korporacích a ust. Článku 19 odst. 3) písm. 
b) a Článku 23 odst. 1) stanov společnosti předkládá valné hromadě návrh na rozdělení zisku nebo jiných 
vlastních zdrojů nebo úhrady ztráty představenstvo společnosti. 
Představenstvo navrhuje část zisku odpovídající 5% celkové výše zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za 
rok 2021, tj. částku ve výši 21.144,48 Kč, použít jako příděl do rezervního fondu společnosti vytvářeného ze 
zisku společnosti, neboť to ukládá Článek 22 odst. 1) stanov společnosti. Toto ustanovení stanov společnosti 
určuje: „Společnost vytvoří rezervní fond ze zisku vykázaného v roční účetní závěrce za rok, v němž poprvé zisk 
vytvoří, a to ve výši 20% ze zisku, avšak ne více než 10% z hodnoty základního kapitálu. Tento fond se bude 
ročně doplňovat o částku 5% ze zisku, až do dosažení výše 20% základního kapitálu.“ Představenstvo má za to, 
že uvedené ustanovení stanov společnosti upravující tvorbu rezervního fondu ze zisku je důležitým důvodem pro 
nerozdělení této části zisku mezi akcionáře společnosti. Zbývající část zisku vykázaného v řádné účetní závěrce 
za rok 2021, tj. částku ve výši 401.745,16 Kč, navrhuje představenstvo použít k rozdělení mezi akcionáře, a to 
spolu s částí ve výši 2.173.754,84 Kč z nerozděleného zisku minulých let vykázaného v řádné účetní závěrce 
společnosti za rok 2021.  
Vzhledem k tomu, že současný cash flow společnosti umožňuje rozdělit mezi akcionáře jak celý zbývající zisk 
dosažený za rok 2021 po provedení stanovami předepsaného přídělu do rezervního fondu společnosti (tj. částku 
401.745,16 Kč), tak i větší část z nerozděleného zisku minulých období (a to v rozsahu částky 2.173.754,84 Kč), 
rozhodlo se představenstvo společnosti navrhnout výplatu dividend svým akcionářům ve výši 85,- Kč na akcii, 
tedy v celkovém objemu 2.575.500,- Kč. Na nerozděleném zisku minulých let bude po této výplatě dividend 
vykazována částka 1.438.518,70 Kč. Tuto částku navrhuje představenstvo zatím ponechat nerozdělenu s tím, že 
bude sloužit jako rezerva pro pokrytí případných zvýšených potřeb financování provozu a investic společnosti a 
ke krytí případných budoucích ztrát při eventuálním negativním hospodářském vývoji daném zejména 
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nepředvídatelnými makroekonomickým a globálními faktory, avšak při budoucím pozitivním vývoji cash flow 
společnosti bude v následujících letech možné případné rozdělení i této části zisku minulých let. 
Tento návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2021 přezkoumala 
dozorčí rada společnosti, přičemž se vyjádřila tak, že doporučuje valné hromadě tento návrh představenstva 
schválit.  
Z těchto důvodu, vedeno péčí řádného hospodáře a zájmy společnosti, navrhuje představenstvo společnosti valné 
hromadě schválit vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2021 v předloženém znění. 

4) Valná hromada schvaluje návrh představenstva na rozdělení zisku mezi akcionáře společnosti a rozhoduje o 
rozdělení zisku mezi akcionáře společnosti a výplatě podílů na zisku akcionářům společnosti v celkové výši 
2.575.500,- Kč, kdy k rozdělení mezi akcionáře a výplatě podílů na zisku akcionářům bude v rozsahu částky 
401.745,16 Kč použit hospodářský výsledek-zisk společnosti za rok 2021 a v rozsahu částky 2.173.754,84 Kč 
použit nerozdělený zisk minulých let společnosti vykázaný v řádné účetní závěrce společnosti za rok 2021. 
Podíl jednotlivých akcionářů na zisku bude určen podle pravidel určených ve stanovách společnosti, a to tak, 
že podíl akcionáře společnosti na zisku se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií vlastněných akcionářem 
k základnímu kapitálu společnosti. Pak tedy na každou jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 900,- Kč 
připadá částka podílu na zisku ve výši 85,- Kč.  

Jak bylo uvedeno výše, vzhledem k tomu, že současný cash flow společnosti umožňuje rozdělit mezi akcionáře 
jak celý zbývající zisk dosažený za rok 2021 po provedení stanovami předepsaného přídělu do rezervního fondu 
společnosti (tj. částku 401.745,16 Kč), tak i větší část z nerozděleného zisku minulých období (a to v rozsahu 
částky 2.173.754,84 Kč), rozhodlo se představenstvo společnosti navrhnout výplatu dividend svým akcionářům 
ve výši 85,- Kč na akcii, tedy v celkovém objemu 2.575.500,- Kč. Na nerozděleném zisku minulých let bude po 
této výplatě dividend vykazována částka 1.438.518,70 Kč.  Tuto částku navrhuje představenstvo zatím ponechat 
nerozdělenu s tím, že bude sloužit jako rezerva pro pokrytí případných zvýšených potřeb financování provozu a 
investic společnosti a ke krytí případných budoucích ztrát při eventuálním negativním hospodářském vývoji 
daném zejména nepředvídatelnými makroekonomickým a globálními faktory, avšak při budoucím pozitivním 
vývoji cash flow společnosti bude v následujících letech možné případné rozdělení i této části zisku minulých 
let. 
Tento návrh představenstva na rozdělení zisku přezkoumala dozorčí rada společnosti, přičemž se vyjádřila tak, 
že doporučuje valné hromadě tento návrh představenstva schválit.  
Z těchto důvodu navrhuje představenstvo společnosti valné hromadě rozhodnout o rozdělení zisku a výplatě 
podílů na zisku akcionářům tak, jak je výše uvedeno. 

Představenstvo navrhuje, aby procedura hlasování o usneseních předkládaných představenstvem k tomuto bodu 
pořadu jednání byla taková, že o každém z výše uvedených návrhů usnesení bude hlasováno postupně a 
samostatně. 
K bodu č. 5 pořadu jednání – Schválení odměny poskytované členu představenstva Ing. Mariánu Janovovi 
za výkon funkce a schválení změny smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Ing. Mariána Janova: 
Představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada společnosti přijala v rámci tohoto bodu č. 5 pořadu 
jednání toto usnesení: 
Valná hromada schvaluje odměnu poskytovanou panu Ing. Mariánu Janovovi, dat. nar. 8. července 1960, bytem 
Bzenecká 4157/10, Židenice, 628 00 Brno, členu představenstva společnosti TORQUES a.s. za výkon funkce 
člena představenstva tak, že odměna se zvyšuje z 9.000,- Kč hrubého měsíčně na 35.000,- Kč hrubého měsíčně. 
Valná hromada schvaluje změnu Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva uzavřené mezi společností 
TORQUES a.s. a panem Ing. Mariánem Janovem, dat. nar. 8. července 1960, bytem Bzenecká 4157/10, 
Židenice, 628 00 Brno, ze dne 27. června 2014, spočívající ve změně hrubé měsíční odměny člena představenstva 
uvedené v čl. V. odst. 1. tak, že výše hrubé měsíční odměny za výkon funkce činí 35.000,- Kč. 
Podle ust. § 59 odst. 2 písm. Zákona o obchodních korporacích a Článku 14 odst. 1) písm. i) stanov společnosti 
náleží do působnosti valné hromady rozhodování o schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti a 
jejich změna a dle ust. § 61 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích lze jiné plnění osobě, která je členem 
orgánu společnosti (představenstva či dozorčí rady), než na které plyne právo z právního předpisu, z valnou 
hromadou schválené smlouvy o výkonu funkce nebo z valnou hromadou schváleného vnitřního předpisu, 
poskytnout jen se souhlasem valné hromady a s vyjádřením dozorčí rady společnosti. Představenstvo předkládá 
valné hromadě návrh na schválení nové výše odměny poskytované panu Ing. Mariánu Janovovi, předsedovi 
představenstva, za výkon funkce v představenstvu z dosavadních 9.000,- Kč hrubého měsíčně dle smlouvy o 
výkonu funkce člena představenstva z roku 2014 na nově 35.000,- Kč hrubého měsíčně. Pan Ing. Marián Janov, 
jakožto předseda představenstva, na každodenní bázi v celém rozsahu zajištuje po administrativní stránce agendu 
řízení společnosti, přičemž je jako jediný člen orgánů společnosti za výkon své funkce a svoji činnost pro 
společnost odměňován. Od roku 2014 pobíral na základě smlouvy o výkonu funkce člena představenstva od 
společnosti měsíční odměnu v doposud nezměněné výši 9.000,- Kč hrubého. Představenstvo má za to, že ani po 
případném schválení zvýšení odměny, by nebyly všechny složky odměny poskytované panu Ing. Mariánu 
Janovovi jako předsedovi představenstva za výkon funkce v úhrnu vyšší než v současné době obvyklá odměna 
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za činnosti obdobné povahy, obdobného časového a věcného rozsahu a odborné náročnosti jakou mají činnosti, 
které pan Ing. Marián Janov jako předseda představenstva vykonává. Je na volném uvážení akcionářů, zda na 
valné hromadě poskytnutí této formy plnění schválí či nikoliv.  
Dozorčí rada společnosti se k tomuto návrhu vyslovila tak, že s ním souhlasí. 

 

 

K bodu č. 6. pořadu jednání – Závěr valné hromady: 
Po vyčerpání všech bodů pořadu jednání valné hromady bude jednání valné hromady ukončeno.  
Návrh usnesení k tomuto bodu není představenstvem valné hromadě předkládán.  
 

Dne 24. května 2022 

 
 
Představenstvo společnosti TORQUES a.s. 
 

 
Ing. Marián Janov 
předseda představenstva TORQUES a.s. 


