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Zápis

z jednání řádné valné hromady A G R O Žt-UNtCE, a.s.,
konané 16.06.2021od l3:00 hod.

v sídle společnosti Žlunice 50, 507 34

l) Zahájení valné hromady - jednání valné hromady zahájila paní Jana pokorná.
PředsedkYně Představenstva A G R'O Žt-uNtcp. a.s.. přivitala přítomné akcionáře
a informovala je o rozeslání a zveřejnění pozvánky na VH, dle zákona. ťistiny pro.iednávanéna valné hromadě, bYlY dány k nahlédnutí v sídle společnosti . pani Jana pokorná
konstatovala- Že na. vllné hromadě je přítomn o 26 286 hiasů z celkových 59 574. včetně
Plných mocÍ, tj. 44,1? %. Přítomnó je více než 30Yo hlasů základníňo kapitálu a valná
hromada je usnáŠeníschopná podle článku 22, odd,ílu5, odstavce l platných stanov.

Paní Jana Pokorná PředloŽila zároveň návrh, aby byl z jednání pořizen audio záznama dala
o tomto návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování: 100%

zdržel se 0
u snesení : Návrh na pořízeni audio záznamu z jednání byl schválen.

Paní Jana Pokorná dále navrhl a, aby předsedou valné hromady byl zvolen Ing. Radek Mydlář,
místopředseda představenstva A G R O ŽLLINICE, a.s..

pro
proti

pro
proti
zdržel se

26 286 hlasů
0

26 286 hlasů
0
0

Výsledek hlasování: 100%

Usnesení: Ing. Radek Mydlář byl zvolen předsedou valné hromady.

paní Jana pokorná předala řízení valné hromady panu Ing. Radkovi Mydlářovi.

Ing, Radek MYdlář Převzal řizení valné hrom ady a informoval přítomné o způsobu hlasování.
Hlasování bude Prováděno aklamací, zdvižením ruky s hlasóvacím lístkem, na kterém je
zaPsán PoČet akciÍ, které akcionář vlastní, či kterými zastupuje jiného vlastníka, jařo
zmocněnec, K hlasování o Projednávaných bodech programu, je nutný souhlas většiny
Přítomných akcionářŮ, tedy více než 5OoÁ hlasů. oo aistuze se účastník valné hromady hlásí
zvednutím ruky a představením své osoby.

předseda valné hromady předložil návrhy na složení orgánů valné hromady:
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Zapisovatel:
Ing. Petr Drahokoupil, člen dozorčí rady A G R O ŽtUNtCP. a.s.

Výsledek hlasování: pro 26 286 hlasů l00o^
proti 0
zdrželse 0

usnesení: Ing. petr Drahokoupil byl zvolen zapisovatelem valné hromady.

Mandátová a návrhová komise:
Radka Vojtěchová - ekonomka A G R O ŽLLINICE, a.s.,
RadkaDufková-zootechničkaačlenka dozorčírady A G R o ŽLLrNICE, a.s.,
Jaroslava Šadtova - pracovnice účtárny A G R o ŽiuNrcE, a.s.,

Výsledek hlasování: pro 26 286 hlasů l00%
proti 0
zdržel se 0

UsnesenÍ: Radka Vojtěchová, Radka Dufková a Jaroslava šádková byly zvoleny členkami
mandátové a návrhové komise.

Ověřovatelé zápisu:
Jiří Kněz - pracovník údržby A G R O ŽLUNICE, a.s.
Milan Libánský - pracovník údržby a člen představenstva A G R o žLLrNICE, a.s.

Výsledek hlasování: pro 26 286hlasů l00%
proti 0
zdržel se 0

usnesení: Jiří kněz a Milan Libánský, byli zvoleni ověřovateli zápisu.

2) Program jednání VH

l. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady a procedurá|ni otázky
3. Zpráva o činnosti představenstva v roce 2020
4. ZPráva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2020. návrh na rozdělení zisku
5. zpráva o činnosti dozorčí rady společnosti za rok2020, výrok auditora
6. Schválenířádné účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku zarok2020
7. Rozhodnutí o změně stanov v souladu se zák. č.9012012 o obchodních korporacích ve znění

zák. č,3312020 Sb., který nabyl účinnosti dnem 1 ,1.202l
8. UrČení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období roku 2021
9. Zpráva o nakládání s vlastními akciemi
l0. Návrh pro nákup vlastních akcií
l l. Diskuse
l2. usnesení a závěr valné hromadv



žtt"lxlc§" a.s
Žlunice 50.50] 34
IČ 25294121
DIČ: CZ25294l21

Výsledek hlasování: pro
proti
zdržel se

pro
proti
zdržel se

a návrh na rozdělení

26 286 hlasů l00%
0
0Usnesení: Program jednání VH byl schválen.

3) Zpráva o činnosti představenstva společnosti v roce 2020

- zPrávu Přednesl Ing, Radek Mydlář, místopředseda představenstva - viz příloha č.1

4) ZPráva o Podnikatelské Činnosti Společnosti za rok2020,návrh na rozdělení zisku
- zprávu přednesla ředitelka společnosti paní Jana pokorná - viz příIoha č.2

5) zpráva o činnosti dozorčí rady společnosti za rok2020rvýrok auditora

;ÍililiťzorČi 
radY a výrok auditora přednesl Ing. petr Drahokoupil, člen dozorčí rudy _ viz

6) schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok2020
- ředitelka společnosti paní Jana pokorná zopakovalanávrh na rozdělení zisku a návrh naschválení řádné účetní závěrkv

Výsledek hlasování:

usnesení: Účetni závěrka

26 286 hlasů 100 %
0
0

zisku zarok2020 byl schválen.

7) rozhodnutí o změně stanov v souladu se zákonem č. g0l2012 o obchodníchkorporacích ve znění zákona Č.3312020 Sb., kteý .r-uuy nei.rnosti dnem 1.t,202l
- Úplný návrh stanov byl knahlédnutí vsídle společnosti vobdobí od l7.5. do 15,6.2021a dále byl zveřejněn na internetových stránkách A G R o ŽLUNICE. a.s.

Výsledek hlasování: pro 26 286 hlasů
proti 0
zdržel se 0

usnesení: změna stanov byla schválena v navrhovaném znění.

100 oÁ
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8) Určení auditora

- představenstvo společnosti navrhuje,
zapsaný v seznamu auditorů pod číslem

Výsledek hlasování: pro
proti

l0) Návrh na nákup vlastních akcií

- člen dozorči rady Ing. Petr Drahokoupil,
pozvánce pod bodem č.10

Výsledek hlasováni: pro
proti
zdrže| se

Usnesení: Návrh na nákup vlastních akcií

Žlunice 50, 507 34
IČ:2529412l
DIČ: CZ2529412l

aby auditorem pro rok 2020 byl Ing. Pavel Hrbek,
l653, na základě dlouhodobé spolupráce

26 286 hlasů
0

100%

přednesl návrh na nákup vlastních akcií uvedený na

26 286hlasů
0
0

byl schválen.

100%

zdržel se 0
Usnesení: Ing. Pavel Hrbek byl schválen a určen auditorem pro rok 202l.

9) Zpráva o nakládání s vlastními akciemi

- zprávu přednesla ředitelka společnosti pani JanaPokorná - viz příloha č.4

10) Diskuze

Ředitelka sdělila provozní informace o fungování podniku a dalším výhledu. Dále
informovala o covidovém provozu, současných cenách komodit a restrikcích v zemědělství.

Paní Škopová se dotázala, jak podnik řešil a řeší dělení pozemků na 30 ha bloky - odpověděl
Ing. Radek Mydlář - sdělil detailní postup při dělení pozemků, probíhající komunikaci
s úřady, další nároky na snižování množství pesticidů a hnoiiv.
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Výsledek hlasování: pro
proti

26286hlasů l00%
0

Žlunice 50.507 34
IČ:2529412l
DIČ: CZ25294l2l

11) UsneseníazávěrYH

- návrh na usnesení zYH přednesl Ing. Petr Drahokoupil, člen dozorčí rady - viz příloha č.5

zdržel se 0
Usnesení: Návrh usnesení VH byl schválen.

Y Žlunicích dne 24.6.2021

Zapsal: Ing. Petr Drahokoupil

Ú;;l;r, pr.Jr"a" vH
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Bod í2) Usnesení a závěr valné hromady

l. vaťná hrmmaďa bere na vědrxrrl:

1. zprávu o činnosti představenstva za rok2O2O

2- zprávu dozorčí rady o jejich činnosti v roce 2o2o,r4irok auditora

3. zprávu o podnikatelské činnosti za rok 2O2O

4. zprávu o nakládání s vlastními akciemi v roce 2o2o

ll, Valrtá ltrolruic*n schvnlu.!*:

1' řádnou úěetnÍ závěrku k g1. 12.2020 ověbnou auditorem a návrh na rozdělení zisku _
bod 6 programu valné hromady.

valná hromada schvatuje rozděleníhospodářského výsledku společnostiza rok zo2ove uýši
4 329 253,52 Kč následovně:

. Dividendy akcionářům 2O4g 920,00 Kč
o Tantiémy statutárním orgánům 400 OO0,0O Kč

Příděl do fondu rozvoje: 1 131 280,00 Kč
e Příděl do rezervního fondu 748 O5g,52Kě

2, Valná hromada schvaluje změnu stanov v soutadu se zákonem ě. 90/2012 o
obchodních korPoracích ve znění zákona ě. gglzo2aSb., ktený nabyl úěinnosti dnem

1, 1,2021, a to v navrhovaném_znění,_které bylo k nahlédnutí v sídle společnostiv období od 17. 5 do 15. 6.2021a dále byló zveřejněno ná intórn"tové stráncespolečnosti.

(bod 7 programu valné hromady)

3. urěení auditora- bod 8 programu valné hromady
Valná hromada urČuje auditorem k ověření účetnízávěrky společnosti pro rok2o2opana
lng. Pavla Hrbka, auditora zapsaného v seznamu auditorů pod číslem 1653

4. Návrh pro nákup vlastních akcií - bod 10 programu valné hromady.

a) Akciová spoleČnost A G R o ŽLUNlcE, a.s. může nabývat vlastní akcie za následujících
podmínek:

650 ks kmenovrých akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 ooo,00 Kč
150 ks kmenorných akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 5 ooo,0o Kč
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30 ks kmenovlich akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 20 o00,oo Kč

NejvYŠŠÍ PoČet akciÍ, které mŮže společnost nabyit je omezena s tím, že součet
jmenovi§ich hodnot takto nabytých akcií nepřesáhne částku 2 ooo 0oo,o0 kč (sloqy: dva miliony
korun ceských).

b) Doba, po kterou může akcie nabývat, byla určena do 28. 2.2022.

c) NejvYŠŠÍ cena, za níŽ mŮŽe spoleČnost akcie nabýt je 100 % jmenovité hodnoty a nejnižší
cena je 30 % jmenovité hodnoty, a to při nabývání za úplatu.

d) Podmínky úhrady akcií:

o NákuP akcií ve jmenovité hodnotě do 50 999,oo Kč _ úhrada do 30 dnů od uzavření
smlouvy

' Nákup akcií ve jmenovité hodnotě od 51 ooo,oo Kč do 1oo 999,oo Kč _ úhrada do 60
dnů od uzaťenísmlout4y

o NákuP akcií ve jmenovité hodnotě od 101 00o,oo Kč - tři splátky s úhradou do jednoho
rOku Od uzavření smlouvy + úroky sjednané ve smlouvě o převodu akcií

Dávám hlasovat o přijetí usnesení:

kdo je pro navržené usnesenítak, jak bylo přednesen o? 26286 hlasů.

kdo je proti? 0

zdňd se hlasování? 0

Výsledek hlasování: 26 286 hlasů 1aO o/o

Konstatuji, že usnes ení byto schváleno.
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