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Základní id€ntifikační údaje:

obchodníjnéno: AGRo Blatná a.s.
Prá\ní forma: akciová §polečnost
Sídlo: č.p.147,387 42 Lnáře
IC: 18202479
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B,
vložka 568.

společnost AGRo Blatná a,s, byla založena 1, 12. 1992 roáodnutím všech
společníků stávajícího Agrochemického podniku, Usnesením okresního soudu v Českých
Buděj ovicích byia společnost zapsána do obchodního rejstŤíku s účinností od 1 , 3, 1993.

Základní jmění 23 400 000,-- tvoií kmenové akcie na jméno v listinné podobě a
akcionáiům byly vydrlnyjako homadná listina nahrazující j ednotlivé akcie.

Zpráva o rlivoji činno§ti §polečnosti a jejím hospodářském postavení

Hlavním programem ve výrobním a obchodním zaměření společnosti je prodej a
skladovriní průmyslových hojiv. Co do objemu nákupu a prodeje hnojiv se naše společnost
řadí mezi významné prodejce vČB. Dalsi dť ežitou součástí obchodní čirliosti je
obchodování s produkty lostlinné výroby a prodej motorové nafty a benzinů kde jsou
zajišťovány jak piímé dodávky ke konečnému spotiebiteli, tak prodej ve vlastli čelpací
stanici v Bezdědovicích. Ostatní činnost spočívá zejména v poskl-tování služeb v rostlinrré
qhobě a to v aplikaci kapalných a tuhých pnrmyslových hnoiiv, statko\aích a vápenatých
hrrojiv, v chemické ochraně rost]in a dáe v nlrkladní dopravě,

Atciová společnost po celý rok plnila veškeré své Závazky vůči obchodním partnerům
i zaměstnancům a lze konstatovat, že si nadáe drží svoji pozici jak v r.ámci konkurence, tak i
u obchodních paťnerů. Hlavni pozon]ost bude v roce 2017 sněrována na Z\,Jšovani
efektivnosti jednotlivých činností. Trval}im úkolem zůstává kontrola pohledávek. jejich
sledování a Zajišťování, Společnost předpokládá, že její činnost bude probíhat ve stávajícím
Zaměření,

Investiční činnost bude v roce 20I'7 zarí,ěiena do dopnvy a služeb. Z dlouhodobého
hlediska vidíme perspektilu v aplikaci kapalných hrrojiv a chemické ochraně, dále v dopravě
a to hlavně plo vlasti potřebu (dovoz a lozvoz hrrojiv, doprava obili a řepky).

Ve finanční oblasti chceme pokračovat v dobré spolupráci s peněžními ústa\T, s
dodavateli i odběrateli. Předpokládáme i nadále úzkou spolupráci se zemědělskou
prvovýrobou při iešeníjejich poťeb, řešení financoviiní a podobně.

oploti minulému období nedošlo ke zmárě v předmětu podnikání alti ke změně
organizační stťuktury a společnost Zaměstnává průměmě 34 přepočtených pracovníků.
V ob]asti placovně právních váahů společnost nepiedpokládá změnu stávajících forem péče o
zaměstnance,

od rozvahového dne do data vypracování v]hoční Zplávy nedošlo k žádným
t jznamllim :kuIečro\1em !e \polecno5|i.



v pruběhu účetního období nebyly vynaloženy žádné prostředky na výzkum a vývoj a
společností nebyly pořízeny vlastní akcie. Společnost nemá pobočku ani část závodu
v zahraničí,

Ekologická rizika související se skladováním hnojiv jsou periodicky sledována,
lyhodnocována a řízena.

Učetní závěrka za rok 2016 a zpráva auditora k této závěrce jsou obsaženy v příloze.
Společnost nemá povinnost zpracovávat Zprávu o vztazích mezi propojenýni osobami

ve smyslu § 82 zákona č, 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech,
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