Zpráva dozorčí rady společnosti enteria a.s.
o přezkoumání konsolidované závěrky za hospodářský rok 2019/2020
Dozorčí rada společnosti enteria a.s., se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, Jiráskova 169, PSČ 530
02, IČO: 275 37 790, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
spisová značka B 2770, („Společnost“), v průběhu hospodářského roku 2019/2020 (tj. od 1.4.2019 do
31.3.2020) zajišťovala úkoly, které pro ni vyplývají ze zákona a stanov Společnosti, především dohlížela
na výkon působnosti představenstva Společnosti a na uskutečňování podnikatelské činnosti Společnosti
a dále přezkoumala konsolidovanou závěrkou společnosti enteria a.s. v hospodářském roce 2019/2020.
Dozorčí rada v rámci své působnosti kontrolovala, zda se podnikatelská činnost Společnosti uskutečňuje
v souladu s právními předpisy, stanovami Společnosti a pokyny valných hromad, resp. rozhodnutími
akcionářů Společnosti.
Dozorčí rada pokládá hospodářské výsledky za přiměřené podmínkám činnosti
v hospodářském roce 2019/2020, a také s odpovídající mírou podnikatelských rizik.

Společnosti

Dozorčí rada dále prohlašuje, že v rámci své kontrolní činnosti a přezkumu konsolidované závěrky
neshledala žádné transakce, smluvní vztahy, právní úkony či jiné skutečnosti, které by zvýhodňovaly
členy představenstva či jiné osoby na úkor společnosti, a v této souvislosti dozorčí rada nezjistila žádné
významné skutečnosti, o kterých by se domnívala, že je nutné o nich informovat akcionáře.
Dozorčí rada se dále seznámila se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti skupiny enteria a.s.
a o stavu jejího majetku za hospodářský rok 2019/2020 (konsolidace), a neshledala žádné skutečnosti,
které by byly důvodem k vyslovení negativního stanoviska dozorčí rady k obsahu uvedeného dokumentu.
Na základě všech těchto skutečností dozorčí rada doporučuje akcionářům, aby na valné hromadě
nebo v rámci rozhodování akcionářů mimo valnou hromadu (per rollam) schválili konsolidovanou
účetní závěrku Společnosti sestavenou ke dni 31.3.2020.
V Pardubicích dne 26.2.2021
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