AGRO Blatná

a.s.

se sídlem Lnáře čp.147,387 42 Lnáře
Identiťrkačníčíslo482 02 479
zápis v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Českých Budě.|

B, vložka 568

Představenstvo spoleČnosti AGRO Blatná a.s. svolává ve smyslu 31 stanov a 4O2 a následují_
§
§
cích zákona Č.9012012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodníóh
korporacích) (dále jen Zákon)

ŘÁnNou vAr-,|{ou HRoMADu spor-,pčxosrr
která se bude konat

dne 18. 6. 2018 od 13:00 hoain

v sídle společnosti ve

Lnářích.

Jednaní valné hromady se bude řídittímto p O ř a d e m:
1. Zahájení a zjištění usnášeníschopnosti valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. VýroČnízpráva spoleČnosti za rok 2017 (včetně zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a
stavu jejího majetku) a informace o předpokládaném hospodaření v roce 2018.
4. Zpráva dozorčírady o její činnosti za rok 2017.
5. Projednání a schválení řádné účetnízávěrky společnosti (včetně seznámení s výrokem audi_
tora, vyjádření dozorčírady o přezkoumání Ťádné účetnízávěrky), rozhodnutí o rozdělení

6.
7.
8.
9.

l0.

zisku.
flrČeníauditora k provedení povinného auditu ročníúčetnízávérky za rok2018.
Volby orgánů společnosti.
Schválení smluv o výkonu funkce pro členy volených orgánů společnosti.
Rozhodnutí o odměně místopředsedy představenstva za rok2017.
Závěrjednání.

Návrhv usnesení k proiednávanÝm věcnÝm bodům pořadu iednání a ieiich zdůvodnění. vviádření
představenstva k navrhovanÝm bodům pořadu iednání:

K bodu

3. pořadu jednání:

vY:ÁoŘrNÍ PŘPosuvrNsrve: Představenstvo má zákonnou povinnost předložit valné hromadě společně s účetnízávěrkou i Vý.ročnízprávu společnosti zarok2017, součástí které je Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o staw
jejího majetku za rok 2017. Představenstvo současně předkládá společnosti Informace o předpokládaném hospodaření
společnosti vroce 2018. Týo zprávy poskytují pravdivý a věrný obrazo podnikatelské činnosti společnosti a stavu
jejího majetku. Představenstvo navrhuje, aby valná hromada vzalatyio zprávy na vědomí. Představenstvo nenavrhuje k
tomuto bodu pořadu jednání přijetí usnesení.

K bodu

4. pořadu jednání:

vY:ÁoŘgNÍ pŘposte,vpNsTva: Dozorčírada má zákonnou povinnost předložit valné hromadě Zprávu dozorčírady
společnosti o v,j,sledcích její činnosti zarok201].Tato zpráva poskyuje informaci o provádění kontrolní a jiné zákonem stanovené činnosti dozorčírady v roce 2017. Představenstvo a dozorči rada navrhují, aby valná hromada vzalatuto
zprálu na vědomí. Představenstvo ani dozorčírada nenavrhují k tomuto bodu pořadu jednání přijetí usnesení.

K bodu

5. pořadu jednání:

NÁvRH usNpseNí: VaIná hromada:
a) sclualuje řddnou účetnízdvěrku společnosti za rok 2017 včeíněostatních přednesených čtžstív!,ročn[ zprtivy ve
zn ění p ř e dn es en ém p ředstav enslv em

;

b) valná hromada rozltoduje o rozdělení dosaženéIto zisku ve výši 9 730
a) výplata podílůna zisku ahcionúřůmve ujši 2 340 000,00 Kč

204,99 Kč íakto:

b) výplata podílůna zisku členůmorgúnůspolečnosti ve ujši 400 000,-- Kč
c) přítlěl do sociúlního fondu ve výši 13 0 000,00 Kč
d) nerozdělený zisk ve výši 6 860 204,99 Kč.

zoůvooNĚNíNÁvngu usNpspNí: Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě v souladu se stanovami a Zákonem k projednání a schválení řádnou účetnízávěrku společnosti za ukončený hospodářský rok a ostatní části Výroční
zprávy,jak byla přednesena v bodu č.3 a4 pořadu jednání. Povinnost valné tnomady jí projednat do 6 měsícůod posledního dne účetníhoobdobí lyplývá ze Zákona a zvláštního zákona. Představenstvo doporučuje valné hromadě schválit předkládanou účetnízávěrku a přednesené části ýročnízprávy. Představenstvo navrhirje, aby dosažený zisk byl
rozdělen způsobem navrženým v usnesení,

K bodu

6. pořadu jednání:

NÁVRH USNESENÍ: Auditorem k povinnému ověření účetnívívěrky za rok 2018 se určuje Ing. Motejzík
Jan, audiíor
Č. 2088 K,aČn, místem podnikáií Roxtoky, Nacl vinicemi 1549, praha a Ing. Motejzík VticlŮ,, auúíirt. iň ňČn,
místem podnikdní Blatnú, Boženy Němcové 245 .

zoŮvooNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ: Povinnost urČit auditora k povinnému ověření účetnízávěrky společnosti vyplývá
z § 17 zákona o auditorech. Auditora určuje valná hromada" Představenstvo navrhuje určit audito;y ilng. Motejzii jor,
a3tli!2r Č.2088 KAČR, místem poilniktíníRoztoky, Nad vinicemi 154g, praha a ing. Motejzík Vtíclav, auditor č. 452
KACR, mísÍemPodnikúníBlaínd, BoŽeny Němcové 245, kteií ověřovali účetníz?věrky společnosti v předchozích
1etech.

K bodu

7. pořadu jednání:

NAVRH NA VOLBU ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA (KAND]DÁTD V ABECEDNÍIVI POŘAOÍ:
Ing. Václav Džis, narozen 13. 5. 195'7, býem Dvořákova 463,388 01 Blatná

dosavadní člen představenstva

4.2. 1950, bytem Předmíř č.p.25,387 42 Lúře
dosavadní člen představenstva
František Kub, narozen 4, 3 . 1953, Zámlyni 73, 387 42 Lnáře
dosavadní člen představenstva
Václav Maňhal, narozen 11.12.1962,býem Buzice č.p. 80,388 01 Blatná
dosavadní člen představenstva
Ing. František Vrbský, natozen 12. 7 . 1944, bytem Hornosín č.p. 42,387 42 Lnáíe
dosavadní člen představenstva
Ing. Josef Choura, narozen

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU usNpspNÍ: Všem dosavadním členůmpředstavenstva společnosti končífunkčníobdobí pro vykon této funkce v délce Pěti let, Navrženíkandidáti se svojí kandidaturou souhlasí a informovali společnost o neéxisten_

ci zákonné překážky výkonu této funkce. Akcionáři mohou předk|ádat návrhy jiných kandidátů na členy představenstva, a to nejpozději při projednávání tohoto bodu pořadujednání na valné hromadě.

NÁvnu Navor-Bu čLENůDozončíRany (KANDIDÁTD v ABEcEDNíMpoŘADí:

Bc. Karel Dobřemysl, larozen26.7. l975, bytem Vrbno 10, 388 01 Blatná
dosavadní člen dozorčírady

Ing, Bc. Jakub Founě, narozen 27.7.1984,býemZáboíí36,387 34ZáboŤi
Ing. Renata Vacková, narozena9. 10. 1975, býem Nad Školou 307, Přední Ptákovice, 386

0l

Strakonice

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU t.lsNpspNÍ: Všem dosavadním členůmdozorčírady společnosti končífunkčníobdobí pro výkon

této funkce v délce pěti let. Nawženíkandidáti se svojí kandidaturou souhlasí a informovali společnost o neexistenci
zákonné překážky výkonu této funkce. Akcionáři mohou předkládat návrhyjiných kandidátu na členy dozorčírady, a to
nejpozději při projednávání tohoto bodu pořadujednání na valné hromadě.

K bodu

8. pořadu jednání:

NÁvRH USNESENÍ: VaIná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členůmpředstavenstva a do;zorčírady společnosti, zvolených valnou hromadou dne l8. 6, 2018.
ZDŮVODNĚNÍ NÁvRHu USNESENí: Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členůmpředstavenstva a ďozorčí
rady, které jsou předkládány v souladu s ustanovením § 59 a 60 Zákona. Účinnost smluv o ýkonu funkce je stanovena
od 1. 7. 2018" Návrhy textu smluv o r,"ýkonu funkce jsou k nahlódnutí u ekonomky společnosti.

K bodu

9. pořadu jednání:

NÁVRH USNESENÍ: VaIná hromada schvaluje výptatu pohyblivé složky mzcly ředilele společnosti Ing. Vúclava Džise za
rok 2017 ve výši 90 % ročníhopříslibu (Dohoda o uněně pracovní smlouvy uzavřenú dne 26. 6. 2012 a schvúlenci
valnou ltromadou dne 26, 6. 2012,
ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENí: V souladu s Dohodou o změně pracovní smlouvy uzavřené dne 26. 6.2012 a schvále-

né dne 26. 6. 2012 navrhuje představenstvo společnosti, aby valná hromada schválila výplatu pohyblivé složky mzdy
pro ředitele společnosti v navrhované výši. S ohledem na hospodářský v}sledek společnosti za rok 2017 jsou splněny
podmínky pro přiznání a rnýplatu nawhované odměny.

poučenía upozornění pro akcionáře:
Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zaíazeným na pořad valné hromady. Hodlá-li
akcionář uplatnit náwh nebo protinávrh k záležitosti uvedené v pořadu valné hromady, doručíjej společnosti v přiměře-

né lhůtě před konáním valné hromady. Bližšípodmínky uplatňování návrhů a protinávrhů stánoví § 361 a násl. Zákona.

Akcionářje dále oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záIežitostí týkajících se

SPoleČnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu
záIežitostí zařazených na
valnou hromadu nebo Pro výkonjeho akcionářských práv na ni. ekcionář můžetakovou žádost podat písemně,
á to po
uveřejnění PozvánkY na valnou hromadu a před jejím konáním. Bližšípodmínky podáván í žádosti
stanóví 357 a násl.
§

Zákona.

Hlavní údaie o účetnízávěrce za rok 2017 a zveřeinění účetnízávěrkv a vÝročnízprávv
Představenstvo spoleČnosti zveřejňuje tímto následující hlavní údaje účetnízávěrky zarok2017 (v tis Kč):

Aktiva

celkem

497 011

Ostatní

aktiva

492

Dlouh.majetek 216 849
Oběhá aktiva 2'79 730

Pasiva

celkem

49'7 071

Vlastní kapitál 222 402

Cizizdroje 274 626
Ostatní pasiva
43

Výnosy

celkem

152930

Náklady celkem 143 200
Zisk za úč.období9 730

Výsledky účetnízávěrky byly ověřeny auditem.
Úeetni závěrkaje souČasně v plném rozsahu zveřejněna na intemetových stránkách společnosti. Tak1o bude uveřejněna
Po dobu 30 dnŮ Přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní pojejím schválení nebo neschválení. Dáleje takto
uveřejněna izpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavujejího majetku.
VÝ,zva ke sdělení povinného údaie

Akcionaři

se vyzývaji, aby spoleČnosti bez zbytečného odkladu písemně sdělili číslosvého bankovního účtuvedeného
u
osobY oPrávněné PoskYtovat bankovní služby v Českérepublice. Tento údaj jako povinný bude zapsán do seznamu
akcionářŮ a bude v budoucnu použit pro vyplatu podílu na zisku, pokud o tákoue
roáodne valná hromada
sPoleČnosti. Podle platné právní Úpraly nelze vyplatit podíl na ziskujiným způsobem"yptuie
nežjeho odesláním na čísloúčtu
zapsaté v seznamu akcionářů.

Internetové stránkv společnosti a uveřeinění
DokumentY týkajícíse valné hromady, d. pozvánka na valnou hromadu, návrh změn stanov, účetnízávěrka,Zprávao
Podnikatelské Činnosti společnosti a o staru jejího majetku a ostatní dokumenty v,ýslovně uvedené v pozváncé a dáIe
znění doruČenéhonávrhu nebo protinávrhu akcionáře jsou nebo ve lhůtě pro svolání valné hromady budou uveřejněny
na internetových stránkách společnosti na www. agroblatna.cz, záIožkalnformace pro akcionáře.
S ohledem na zveřejňované údaje žádéttne akcionáře, aby přísťupovéheslo neposkytovalijiný osobám a abyjej chránili
před zneužitím.

organizačnípokvny

:

Prezence akcionářŮ začne od 12:30 hodin. Vzhledem k postupu a časovénáročnosti prezence akcionářů se, prosím,
dostavte na jednání valrré hromady s dostatečným časovým předstihem. Jednání valné hromady bude zahájeno u t::oo
hodin a k této hodině bude zjišťována přítomnost akcionáfi a usnášeníschopnost valné hromady. Prosíme proto akcionáře o dochvilnost. Při registraci se akcionáři - fyzické osoby prokážou platným průkazem totožnosti. členltatutárniho
orgánu akcionaře právnické osoby navíc předá aktuální vÝpis z příslušnéhoveřeiného reistříku nebo jiný dokument
osvědČujícíjeho právo jednat za společnost. Zástupce,jehož právo zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti než
z Plné moci, je povinen tuto skutečnost při registraci doložit. Plná moc musí bý písemná a musí z ni lryplývat, zdabyla
udělena pro zastoupení najedné nebo na více valných hromadách. Předtisk plné mocije přiložen k pozvánce.
Pokud nebude valná hromada usnášeníschopná, bude svolána představenstvem společnosti náhradní vahá hromada,
která se bude konat nejdéle do šesti qýdnů ode dne l 8. 6. 2018.

Ve Lnářích dne 14. 5. 2018

i

