
AGRO Blatná a.s.
se sídlem Lnáře čp.147,387 42 Lnáře

Identifikační číslo 482 02 479
ZáPis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 568

Představenstvo společnosti AGRO Blatná a.s. svolává

RADI{OU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI
která se bude konat dne 23. 6. 2020 od 13 :00 hoain

v sídle společnosti ve Lnářích s tímto programem:

1. Zahájení a zjištění usnášeníschopnosti Valné hromady.
2. Volba orgánů Valné hromady.
3. ZPráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za

rok 2019.
4. ZPráva dozorČí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 20t9 a o přezkoumání

řádné účetní závérky k31. 12. 2019.
5. Schválení zprálry představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího

majetku za rok2019.
6. Schválení řádné účetní závérky společnosti k31. 12.2019.
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku.
8. Rozhodnutí o odměně místopředsedy představenstva za rok 2019.
9. UrČení auditora k provedení povinného auditu roční účetní závérky za rok2020.
10. Závér Valné hromady.

Návrhy usnesení valné hromady a ieiich zdůvodnění

Navrhované usnesení a jeho zdůvodnění k bodu 3. programu Valné hromady
Valná hromada vyslechla Zprávupředstavenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu její-
ho majetku zarck2019. O této zprávě bude hlasováno v pořadu valné hromady, bod 5.

Navrhované usnesení a jeho zdůvodnění k bodu 4. programu Valné hromady
Usnesení: Valná hromada bere na vědomí Zprávu dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti
zarok2019 a o přezkoumáníŤádné účetní závěrky k3I. 12.2019,

ZdŮvodněníz Zpráva poskytuje obraz kontrolních aktivit dozorčiho orgánu ve spoleěnosti, výsled_
ky přezkoumaní účetní závěrky a dává doporučení valné hromadě jak se postavit k návrhu na schvá-
lení účetní závérky.

Navrhované usnesení a jeho zdůvodnění k bodu 5. programu Valné hromady

Usnesení: Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o
stavu jejího majetku zarok2}I9.
ZdŮvodnění: Zpráva hodnotí podnikatelskou činnost společnosti a stav jejího majetku v roce 2019.
Zpráva oďráži činnost představenstva v hodnoceném roce a je dokladem obchodní úspěšnosti spo-
lečnosti na trhu.

Navrhované usnesení a jeho zdůvodnění k bodu 6. programu Valné hromady

Usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku sestavenou ke dni 31. 12. 2019.



ZdŮvodnění: Valné hromadě je předložena zpráva auditoru Ing. Jana Motejzíka, auditor oprávnění
KAČR č. 2088 a Ing. Václava Motejzíka, uudito. oprávnění rÁČn č. 452, kauditu úěetnizávěrky
sestavené k31. 12.2019 s konstatovánim, že účetní závěrka podává věrný a poctiý obraz aktiv a
pasiv společnosti AGRO Blatná a.s. k 3 1. 12, 2019 a nákladů a qýnosů a výsledku jejího hospoda-
ření a peněžních toků za rok koněící 3l. 12. 2019 v souladu s ěeskými účetními předpisy, Zpráva
dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2079, o přezkoumáníŤádné úěetní závěrky
k 3 I. 12. 2019, návrhu představenstva na vypořádání hospodářského ýsledku zarok 20 l 9.

Navrhované usnesení a jeho zdůvodnění k bodu 7. programu Vatné hromady

Představenstvo společnosti navrhuje Valné hromadě v souladu se Zprávou představenstva o podni-
katelské činnosti zarok2079, která je součástí Výroční zprávy zarok2019,toto usnesení

Usnesení: Yalná hromada roáodla o vypořádání hospodářského qýsledku společnosti ve ýši
39597 588,92 Kč takto: podíl na zisku krozdělení mezi akcionáře (dividenda) 9400 000,-- Kč,
podíl na zisku členům orgánů společnosti 400 000,-- Kč, příděl sociálnímu fondu 200 000,_- Kč a
ěástku 29 597 588,92 Kě přiděluje do nerozděleného zisku společnosti.

Navrhované usnesení a jeho zdůvodnění k bodu 8. programu Valné hromady

Usnesení: Valná hromada schvaluje ýplatu pohyblivé složky roční odměny místopředsedy před-
stavenstva Ing. Václava Džise za rok 2019 ve q,iši 95 % ročního příslibu (Smlouva o výkonu funk_
ce výkonného člena představenstva ze dne 18.6.2018, schválená Valnou hromadou dne 18. 6.
20l 8),

ZdŮvodnění: Představenstvo společnosti vyhodnotilo plnění představenstvem a.s. stanovených
ukazatelů a s ohledem na hospodářský rnýsledek společnosti za rok 2019 doporučuje Valné hromadě
schválit ýplatu pohyblivé složky roční odměny v navrhované výši.

Navrhované usnesení a jeho zdůvodnění k bodu 9. programu Valné hromady

Usnesení: Valná hromada určuje auditorem společnosti za rok 2020 Ing. Jana Motejzíka, auditor č.
2088 KAČR, místem podnikání Písek, Hostivítova 366 a Ing. Václava Motejzíka, auditor č. 452
KAČR, místem podnikání Blatná, Boženy Němcové 245.

Zdůvodnění: Představenstvo na svém zasedání dne 1 1 . 5. 2020 navrhlo Valné hromadě ke schvále-
ní auditory: Ing. Jan Motejzík, auditor č. 2088 KAČR, místem podnikání Písek, Hostivítova 366 a
Ing. Václav Motejzík, auditor ě. 452 KAČR, místem podnikání Blatná, Boženy Němcové 245,kteŤi
ověřovali účetní závěrky společnosti v předchozích letech.

Hlavní údaie o účetní závěrce za rok 2019 a zveřeinění účetní závěrkv a vÝroční zrrráw

Představenstvo spoleěnosti zveřejňuje tímto následující hlavní údaje účetni závérky zarok2079
(v tis Kč):

Aktiva celkem 488 765
Stálá aktiva 207 176
Oběžnáaktiva 280 383
Ostatní aktiva l206

pasiva celkem
Vlastní kapitál
Cizí zdroje
Ostatní pasiva

488 765 Výnosy celkem 782 608
252I23 Náklady celkem 743 010
236 594 Ziskzaúč.období 39 598

48

Výsledky účetní závěrky byly ověřeny auditem.

Ve svém sídle společnost umožni každému akcionáři, aby v době od 30. dne přede dnem konání
valné hromady až do dne jejího konání nahlédl zdatma do všech projednávaných dokumentů, a to
v pracovní době od 8:00 hodin do 15:30 hodin.



UČetní závěrka je současně v plném rozsahu zveřejněna na intemetoqich stránkách společnosti.
Takto bude uveřejněna po dobu 30 dnů přede dnem konrání valné hromady a do doby :ď ani po je-
jím schválení nebo neschválení. Dále je takto uveřejněna i Zpráva o podnikatelské činnosti spolěe_
nosti a o stavu jejího majetku.

podmínkv pro účast na valnó hromadě:

Dnem, kteý je roáodný k účasti na Valné hromadě, je tŤicátý kalendářní den předcházející Valné
hromadě. Právo účasti na Valné hromadě má akcionář,kteýje vlastníkem akóie ktaktó stanove-
nému dni a je zapsán v sezlamu akcionářů vedeném společností. Akcionář se zúčastňuje Valné
hromady osobně nebo v zastoupení.

vÝzva ke sdělení povinného údaie

Akcionaři se l,yzyvaji. aby společnosti bez zbytečného odkladu písemně sdělili číslo svého bankov-
ního ÚČtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby v České republice.

organizační pokvnv:

Prezence akcionářů bude probíhat od 12:30 hodin.

Při prezenci je nutné předložit:

- fyzické osoby: platný doklad totožnosti

- právnické osoby - aktuální úpis z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný dokument osvěděující
jeho právo jednat za společnost. Zástup ce, jehož právo zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skuteč-
nosti neŽ zplné moci, je povinen tuto skutečnost při registraci doložit. Plná moc musí být písemná a
musí z ní vyplývat, zdabyla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Pokud nebude valná hromada usnášeníschopná, bude svolána představenstvem spoleěnosti náhradní
Yalná hromada, která se bude konat nejdéle do šesti týdnů ode dne 23, 6.2020,

Ve Lnářích dne 11 .5.2020

Ing. Václav Dmístqffis"r;ŇŇ^/


