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Obchodní jméno: AGRO Blatná a.s.
Právní forma: akciová společnost
SídIo: Lnáře čp. I47, PSČ: 387 42
Zapsána v obchodním rejstříkr-r vedenénl Krajským soudetn v Českých Budějovicícll odclíl B vložka 568

Zápis z jednání valné hromady AGRO Blatná a.s.
konarré dne 20. června 2016 v administrativrrí budově

AGRO Blatná a.s. ve Lnáíích 14]

Přítomni: akcionáři dle přiložené prezenční listiny

Program jednání:

1. Zahájení a zjištění usnášeníschopnosti valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. VýroČní zpráva společnosti za rok 2015 (včetrrě zpr,ávy o podnikatelské činnosti společnosti a

stavtr jejího nrajetkLr) a informace o předpokláclaném hospoclaření v roce 2016.
Zpráva dozorčí rady o její činnosti za rok 2015.
Projednání a schválení řádné účetní závěrky společnosti (včetně seznámení s výroketn
auditora, vyjádření dozorčí rady o přezkoumání iádné účetní závěrky), rozhotlnutí o rozdělení
zisku.
UrČení auditora k provedení povinného auditu roční účetní závěrky za rok2016.
Rozhodnutí o odměně místopředsedy představenstva za rok 2015.
Závér jednání.

1. Zahájení a zjištění usnášeníschopnosti valné hromady

Jednání zahá_iil v 13,00 hod Ing, Václav Džis a přivítal přítornné rra řádné valné hromadě.
Kor-rstatoval ,ževalrlá hromada byla svolána v souladu se zákonem a stanovami zveřejněním pozvárrky
tta internetových stránkách společnosti a odeslánírn akciotlářůrn. Následrrě přečetl program jednání
valné hronlady.

Podle zápisLt v preseItčtrí listině bylo přítomrro 9 akcionářťr. což představuje 4 675 ks akcií se
.|nrenovitott hodnotott Kč 23 375 000,--Kč představující podíl 99,B9 oÁ na základnírn kapitálLr. Irodle
§ 28 Stallov je valná |rrorrrada sclropná se usnášet, pokud jsoLr přítomni akcionáři vlastrrící Akcie,
jejichž.inrerrovitá hodnota přesahuje 30 oÁ základního kapitálu společrrosti, Na základě této skutečnosti
bylo konstatováno, že řádná valná hromada je usrrášeníschopná, že její jednání se bude řídit § 29
Stanov a že je možné pokračovat v.jednátií dle pořadLr v pozvánce.

2. Volba orgánů valné hromady
lng. Džis předrresI návrh představenstva, aby předsedoLr valné hrornady byl zvolen

Ing. Josef Choura, zapisovatelenr a sčitatelern byla Ing. Jindra Kudrnová a ověřovatelem zápisu
Bc. Karel Dobřernysl. K navržerrým osobárn nebyly vzlleseny žádné připornínky a arri nebyl podárl

,iiný návrh. NajednoLr bylo lrlasováno o předsedovi vaIné hromady, o zapisovateli, sčitateli a
ověř,ovateli zápisu. Všec|rny předložené návrlry byly jednomyslně přijaty. Úaale o hlasování výše
uvedenýclr orgánťr valné hromady jsou přílohoLrtohoto zápisrr.jako,,Hlasování č. l".

Ing. Džis poté předal řízeníYádné valné hromady Ing. Josefir Chourovi, který přivítal přítornrré
apožádal Ing. Václava Džise o přednesení zprávy představenstva dle bodLr 3. progralnu jednání.



3. Výroční zpráva společnosti za rok 2015
(vČetně zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku) a informace

o předpokládaném hospodaření v roce 2016.

Po PřeČterrí zprávy lng. Josef Chor-rra poděkovaI Ing. Džisovi za předrresení zprávy adotázal
se, zda některý z akcionářťr žádá o podání vysvětlení k přednesen é zprávé. Žaani, z akcionářťr svého
Práva nevyuŽil, K přednesené zprávě není navrlrováno přijetí ustlesení. Ing. Josef Choura ukončil
Projednání bodu 3 programu jednání a požádal pana Josefa Janotu o přednesen í zprávy clozorčí rady
dle bodu 4. prograrnLr jednání.

4. Zpráva dozorčí rady o .je.jí činnosti za rok 2015

ZPrávu dozorčí rady o výsledcích její činnosti za rok 20l5 přednesl pan Josef Jarrota . Zpráva
PoskYtuje inforrnaci o provádění kontrolní a jiné zákonern stanovené činnosti dozorčí rady v roce
20l5. Předseda valné hromady Ing. Josef Cl-roura poděkoval panu Janotovi za předrresení zprávy a
dotázal se, zda některý z akcionářů žádá o podání vysvětlerrí k přednesen é zprávé. Žadny z akcionářťl
svélro práva nevyužiI. K přednesené zprávě není navrhováno přijetí usnesení. Irrg. Josef Choura
ukončil projednání bodu 4 programu jednárrí.

5. Projednání a schvá|ení řádné účetní závěrky společnosti (včetně seznámení s výrokem
auditora, vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky),

rozhodnutí o rozdělení zisku.

Irrg, Josef Chor"rra sdělil, že všechny základní údaje ke schválení řádné ťrčetní závěrky
sPolečnosti za ukončený hospodářský rok a ostatttí části Výročri zprávy,jak byla přednesena v bodir
č. 4 Pořadu jednání, návrlt na rozdělerrí zisku a návrh usnesení byly uvedeny v pozvánce tra valtrou
hromadu a byly k dispozici k prostudovárlí na internetových stránkáclr společrrosti. Konstatova| dále,
Že Žádný z akcionářŮ nenavrhl protinávrh usnesení. Dotázal se, zda některý z akcionářů žádá o podání
vysvětlení k Účetní závěrce za rok2015 a návrhu na rozdělení zisku. Žaany z akcionářťr svého práva
nevyužiI a Ing. Josef Choura přistoupil ke sclrválení usnesení:

valná hromada:
a) schvaluje řádnou úČetní závěrku společnosti za rok 2015 včetně ostatních

přednesených Částí výroční zprávy ve znění předneseném představenstv€m;
b) valná hromada rozhoduje o rozdělení dosaženého zisku ve výši 12 381 111,72 Kč

takto:
a) výplata podílů na zisku akcionářům ve výši 2 340 000,00 Kč
b) výplata podílů na zisku čIenům orgánů společnosti ve výši 400 000,-- Kč
c) příděl do sociálního fondu ve výši 130 000,00 Kč
d) nerozdělený zisk ve výši 9 511 11l,,72Kč.

Ke schválellí ustlesetlí _je nLrtrrý soulrlas většiny přítomných akcionářťr. Usnesení bylo
scltválerlo všerni hlasy přítonrnýclr akcionářů. Údale o hlasování jsou přílolrou tohoto zápisu jáko
,,Hlasování č. 2",

6. UrČení auditora k provedení povinného auditu roční účetní závérky za rok2016.

Ing. Josef ClroLrra předrresl návrh na určení auditorťr k provedení povinného auditu ročrrí účetní
závěrky za rok 20l6. Konstatoval, že návrh usnesení o určení aLrditorťr byl rrveden v pozvánce na
valrrott hrornadu a dále konstatoval, že žádný z akcionářů nenavrhl protinávrh usnesení. Dotázal se,
zda některý z akciorrářů žádá podání vysvětlerrí k navrženému usnesetlí. Žádny z akciorrářů svého
práva nevyužil a Ing. .}osef clroura proto přistoLrpil ke scliválení usnesení:



Auditorem k Povinnému ověření ÚČetní závěrky za rok 2016 se určuje Ing. Motejzík Jan, auditor
Č. 2088 5OŠ*_, -i.§m podnikání Roztoky, Nad vinicemi 1549, Praha a Ing. Motejzik Václav,

/ auditor Č. 452 KAČR, mistem podnikání Biatná, Boženy Němcové 245 .

Ke schválení usnesení je nutný souhlas většiny přítomných akciorrářů. Usnesení bylo
schváleno vŠerni hlasy přítomných akcionářťr. Údaje o hlasovárrí jsou přílohou tohoto zápisu jáko
."Hlasování č. 3".

7. Rozhodnutí o odměně místopředsetly přeclstavenstva za rok 2015.

Ing. Josef Choura přednesl návrlt na schválení odrněny nrístopředsecly představenstva za rol<
20l5- Konstatoval, že návrh usnesení byl uveden v pozválrce na valnou hromadu-a dále konstatoval, že
Žádrý z akcionářŮ nenavrhl protinávrh usnesení. Doíáza! se, zda některý zakciorrářů žádá o podání
vYsvětlení k navrŽenému usnesení. Žaany z akcionářů svého práva nevyužil. Ing. Josef Chor.rra proto
přistoupil ke schválení usnesení:

Valná hromada schvaluje výplatu pohyblivé složky mzdy (výkonného člena představenstva)
ředitele spoleČnosti Ing. Václava Džise za rok 2015 ve výši 80 7o ročního přís|ibu (Smlouva o
výkonu funkce výkonného Člena představenstva schválená valnou hromadou dne24.6.2014).

Ke schválení usnesení.je nLrtný soLrhlas většiny přítoInných akcionářů. Usnesení bylo
schváleno vŠemi lrlasy přítonrných akcionál'ů. Údaje o lrlasování jsou přílohou tolroto zápisu jako
,,Hlasovátlí č. 4",

8. Závěr jednání

ProtoŽe Program jednání valIté hromady byl vyčerpán, předseda valné ltromady spolu s
lng. DŽisenr poděkovali všerl přítorn ným za účast a valná hromada byla v l3,40 hodirr ukončena.

Zapsala: Jindra Kr.rdrnová 21. 6, 2016

Ověřovatel zápisu: Bc. Karel Dobřenrysl

Přílohy:
Č.1 ZPráva představenstva o podnikatelské čirrnosti společnosti a o stavu jejího rnajetku za rok2015.
č.2 Zpráva dozorčí rady o.|e.ií činnosti za rok2015.
č. 3 Hlasování rra valné hromadě konarlé drre 20. června 20l6.
č. 4 Presenční listina ze dne 20. června2016.


