AGRO Blatná

se sídlem

is v obchodním

a.s.

Lnáře čp. l47,387 42 Lnáíe

Identifikační ěislo 482 02 479
istříku vedeném kraiskÝm soudem v

oddíl B. vložka 568

Představenstvo spoleěnosti AGRO Blatná a.s. svolává

ŘÁUNOU VALNOU HROMADU SPOLECNOSTI
dne

5.2021, od 13:00 noain
v sídle společnosti ve Lnářích s tímto programem:

která se bude konat

1,7.

Zahájeni a zjištění usnášeníschopnosti Valné hromady.
Volba orgánů Valné hromady.
_r.
zpráva představenstva o podnikatelské činnosti spo|ečnosti a o stavu jejího majetku za
rok 2020.
4. Zptáva dozorčírady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2020 a o přezkoumání
řádné účetnizávěrky k 31. 12.2020.
Schválení zprály představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího
majetku za rok2020.
6. Schválení řádné účetnízávěrky společnostik31. L2,2020.
Rozhodnutí o rozděleni zisku.
8. Rozhodnutí o odměně místopředsedy představenstva za rok2020.
9. Určeníauditora k provedení povinného auditu ročni účetnízávěrky za rok2O2í.
10. Závér Y a|né hromady.
1.

)

Návrhv usneseni valné hromady a ieiich zdůvodnění
Navrhované usnesení a jeho zdůvodnění k tlodu 3. programu Valné hromady
Valná hromada vyslechla Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti spoleěnosti a o stavu jejÍho maj etku za rok 2020. O této zprávé bude hlasováno v pořadu valné hromady, bod 5,

Navrhované usneseni a jeho zdůvodnění k bodu 4. programu Valné hromady
Usneseni: Valná hromada bere na vědomí Zprávtl dozorči rady o výsledcích její kontrolní Činnosti
za rok2020 a o přezkoumání řádné úěetnízávérky k31. 12.2020,
Zdůvodněni: Zpráva poskytuje obraz kontrolních aktivit dozorčíhoorgánu ve spoleČnosti, rnýsledky přezkoumaníúčetnizávěrky a dává doporučení valné hromadě jak se postavit k náwhu na schválení účetnízávérky.
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 za rok2020,
Zdůvodnění:Zprávahodnoti podnikatelskou ěirrrrost společnosti a stav jejího majetku v roce 2020,
zpráva odráži činnost představenstva v hodnoceném roce a je dokladem obchodní úspěšnosti spo_
lečnosti na trhu.

Navrhoyané usnesení a jeho zdůvodnění k bodu 6. programu Valné hromady
Usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetnízávěrku sestavenou ke dni 31. 12.2020,

ZdŮvodněnÍ: Valné hromadě je předložena zpráva auditoru Ing.

Motejzika, auditor oprávnění

_Jana
KAČR č. 2088 a Ing, VáclavaMotejzíka, aud-itor oprávněJ niiŘ;.;;;'řá"ái*liiŽr,
*,e.r.v
sestavené k31, 1,2.2020 s konstatovánim, že účetnízávěrka podává věmý
a poctir,^ý obraz aktiv a
pasiv spoleěnosti AGRO Blatná a,s. k31. 12.2020 a nákladďa vYnosri a
v-isLat"í":ito hospodaření a peněžníchtoků za rok končící31. 12. 2020 v souladu s oestYmi účótnimi pi"f,piry,
ípraru

r{1

o výsledcích její kontrolní ěinnosti za rok 2020, o přezkoumání rádné úeetni zavěrky
k 3I. 12. 2020, návrhll představenstva na ly poŤádáni hospodářskjho výsledku za rok
i020,
|o_zor!i

Navrhované usnesení a jeho zdůvodnění k bodu 7, programu Valné hromady
Představenstvo sPoleěnosti navrhuje Valné hromadě v souladu se Zprávou představenstva
o podnikatelské činrrosti za rok 2020,kteú je součástíVýročni zprávy
roŘ 2020,ioto usnesení

"u
UsnesenÍ: Valná hromada roáodla o vypořádání hospodářského qýsledku společnosti ve
l,,ýši
14867318,21 Kč takto: podíl na zisku krozdělení meii akcionriře (diviae.,aa) 2340000,__
Kč,
podíl na zisku členůmorgánů společnosti 400 000,- Kč, příděl sociálnímu fonáu 200
000,- Kč a
částku 11 927 318,21Kč přiděluje do nerozděleného zisku společnosti.
Navrhované usnesení a jeho zdůvodnění k bodu 8. programu Valné hromady
usnesení: valná hromada schvaluje l}platu pohyblivé složky ročníodměny místopředsedy představenstva Ing. Václava DŽise za rck 2020 ve l!ši 97 oZ ročníhopříslibu (Smlouva
Ó vykonu funkce výkonného ělena představenstva ze dne 18.6.2018, schválená Valnou hromadou dne 18. 6.
2018).

ZdŮvodněnÍ: Představenstvo společnosti i,yhodnotilo plnění představenstvem a.s. stanovených
ukazatelŮasohledemnahospodářskývýsledekspolečnosti.urókz)21doporučujeValnéhromadě
schválit výplatu pohyblivé složky ročni odměny v navrhované výši.
Navrhované usnesení a jeho zdůvodnění k bodu 9. programu Valné hromady
UsnesenÍ: Valná hromada urČuje auditorem společnosti za rok 2O2I Ing. Jana Motejzíka, auditor č.
místem podnikání Písek, Hostivítova 366 a Ing. y áclava Motejzíka, audltor č. 452
1099_KAČR,
KACR, místem podnikání Blatná, Boženy Němcové 245.

Zdůvodnění: Představenstvo na svém zasedáni dne 8. 4, 2021 navrhlo Valné hromadě ke schvále_
ní auditory: Ing. Jan Moíejzik, auditor č..2088 KAČR, mistem podnikaní Písek, Hostivíto va 366 a
Ing, Václav Motejzík, auditor č. 452 KAČR, místem podnikánl Ďlatná, Boženy Němcov é 245, kíeři
ověřovali účetnizávěrky společnosti v předchozích letech.

Představenstvo spoleČnosti zveřejňuje tímto následujicí hlavní údaje účetnízávěrky za rok2020
(v tis Kč):

Aktiva celkem 448 510
Stálá

aktiva

218 744
Oběžná aktiva 229 617
Ostatní
149

aktiva

celkem 448 510 Výnosy celkem 748720
Vlastníkapitál 270501 Nakladycelkem 733853
Cizí zdroje I77 901 Zisk za úč.období14 S6"/
Pasiva

Ostatní

pasiva

108

Výsledky účetnizávěrky byly ověřeny auditem.

ve svém sídle společnost umožní každémuakcionáři, aby v době od 30. dne přede dnem konání
valné hromady aŽ do dne jejího konaní nahlédl zdarma do všech projednávaných dokumentů, a to
v pracovní době od 8:00 hodin do 15:30 hodin.

úéetnízávérka je současně v plném rozsahu zveřejněna na intemetových strtínkách spoleČnosti.

jeTakto bude uveřejněna po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po
jím schválení nebo neschválení. Dále je takto uveřejněna i Zpráva o podnikatelské Čirrrrosti sPoleČnosti a o stalu jejího majetku.

podmínky pro účastna valné hromadě:
Dnem, který je rozhodný k účastina Valné hromadě, je třicá!ý kalendiářrd den předcházející Valné
hromadě. piávo účastina valné hromadě má akcionář, kter,ý je vlastníkem akcie k takto stanovenému dni a je zapsén v seznamu akcionařů vedeném společností.Akcionař se áčastňuje Valné
hromady osobně nebo v zastoupení.

vÝzva ke sděleni povinného údaie

Akcionáři se qzyvalí, aby společnosti bez zbytečného odkladu písemně sdělili

ČÍs1osvého

baŇovního účtuvedeného u osoby oprávněné posŘytovat bankovní služby v českérepublice.

organizačnípokvnv:
Prezence akcionařů bude probihat od 12:30 hodin.

Pii prezenci je nutné předložit:
- íyzickéosoby: platný doklad totožnosti

výpis z příslušnéhoveřejného rejstříku nebo jiný dokument .osvědČující
jeho právo jednat za společnoii. Zástupce, jehož právo zastupovat akcionáře r.yplývá _z j iné skuteČnosti nez z ptne moci,Je povinen tuto skutečnost při registraci doložit. Plná moc musí být PÍsemná a
musí z ní výplývat, zdá byla udelena pro zastoupení najedné nebo na více valných hromadách.
- právnické osoby - aktuální

pokud nebude valná hromada usnášeníschopná, bude svolána představenstvem spoleěnosti niiŮrradní
Valná hromada, která se bude konat nejdéle do šesti týdnů ode dne 17,5,2021,

VeLnáříchdne 8,4.2021

Ing. Václav

Džis

mistopředseda představenstva

