Agro Sedlice, a.s.
387 32 Sedlice okr. Strakonice
Tel./Fax: 383 49 35 35

P o z v á n k a
Představenstvo společnosti Agro Sedlice, a.s., se sídlem v Sedlici 276, PSČ 387 32, IČ 251 76 943, zapsané v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 930, svolává ve smyslu článku 9 stanov a § 402 a následujících zákona
č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen Zákon)

řádnou valnou hromadu
která se bude konat v p á t e k 1 4 . 0 8 . 2 0 2 0 v 1 7 . 0 0 hod. v S o k o l o v n ě v S e d l i c i
s tímto p o ř a d e m :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení a zjištění usnášeníschopnosti valné hromady
Volba orgánů řádné valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátorů a ověřovatelů zápisu),
seznámení a schválení Jednacího a hlasovacího řádu valné hromady společnosti Agro Sedlice, a.s.
Výroční zpráva společnosti za rok 2019 (včetně Zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku) a
Zprávy o předpokládaném hospodaření společnosti v roce 2020
Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích její činnosti za rok 2019
Projednání a schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2019 včetně návrhu na rozdělení hospodářského
výsledku (včetně seznámení s výrokem auditora a s vyjádřením dozorčí rady o výsledku přezkoumání účetní závěrky)
Vyhodnoceních ročních ukazatelů předsedy představenstva dle Vnitřního předpisu
Volba člena představenstva
Určení auditora k provedení auditu roční účetní závěrky za rok 2020
Závěr

Návrhy usnesení k projednávaným bodům pořadu jednání a jejich zdůvodnění, vyjádření představenstva k navrhovaným
bodům pořadu jednání:
Bod 5. pořadu jednání:
NÁVRH USNESENÍ: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2019. Valná hromada schvaluje
rozdělení dosaženého zisku ve výši 1 108 618,52 Kč takto: příděl do rezervního fondu ve výši 18 668,52 Kč, příděl do zvláštního
restitučního fondu na krytí mimořádných výdajů ve výši 500 000,- Kč a výplata dividend ve výši 589 950,- Kč.
ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ:

Představenstvo společnosti předložilo valné hromadě v souladu se stanovami a Zákonem
k projednání a schválení řádnou účetní závěrku společnosti za ukončený hospodářský rok 2019. Představenstvo doporučuje valné
hromadě schválit účetní závěrku dle návrhu usnesení.
Bod 6. pořadu jednání:
NÁVRH USNESENÍ: Valná hromada schvaluje výplatu ročních ukazatelů dle schváleného Vnitřního předpisu
Bod 7. pořadu jednání:
NÁVRH USNESENÍ: Valná hromada schvaluje návrh představenstva na volbu člena představenstva: Janu Hroudovou, narozena
22.1.1968, bytem Škvořetice 85, PSČ 388 01, akcionář společnosti
NÁVRH USNESENÍ: Představenstvo navrhuje VH zvolit paní Janu Hroudovou, neboť je schopna vykonávat tuto funkci v souladu se
zákonnými požadavky na její výkon a není žádná zákonná překážka, která by výkonu funkce bránila.
.
Bod 8. pořadu jednání:
NÁVRH NA USNESENÍ: Auditorem k povinnému ověření účetní závěrky za rok 2020 se určuje Auditorská společnost MAKO
AUDIT s.r.o., číslo licence 274, IČ 25166883, osvědčení číslo 1124, místem podnikání Fügnerova 263, Blatná PSČ 38801.
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ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ: Představenstvo navrhuje určit Auditorskou společnost MAKO AUDIT s.r.o., se sídlem
Fügnerova 263, Blatná, která ověřovala účetní závěrky společnosti v předchozích letech.

Poučení a upozornění pro akcionáře: Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady
dle zákona.

Hlavní údaje o účetní závěrce za rok 2019 a zveřejnění účetní závěrky a výroční zprávy
Účetní závěrka je v plném rozsahu zveřejněna na internetových stránkách společnosti. Takto bude uveřejněna po dobu 30 dnů přede dnem konání
valné hromady a do doby 30 dní po jejím schválení nebo neschválení.
Výzva ke sdělení povinného údaje do seznamu akcionářů
Akcionáři, kteří dosud nesdělili, nebo změnili svůj bankovní účet vyzýváme, aby společnosti bez zbytečného odkladu písemně sdělili číslo svého
bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby v České republice. Tento údaj jako povinný bude zapsán do seznamu
akcionářů. Tiskopis je uveřejněný na internetových stránkách společnosti.
Internetové stránky společnosti
Pozvánka a ostatní dokumenty výslovně uvedené v pozvánce jsou uveřejněny
http://www.agrosedlice.cz/ v záložce „Informace pro akcionáře“ po vložení hesla agro5+.

na

internetových

stránkách

společnosti

na

Organizační pokyny:
Prezence akcionářů začne od 16:00 hodin.
V případě, že se akcionář nemůže valné hromady účastnit osobně, může se nechat na valné hromadě zastupovat jiným akcionářem nebo jinou
osobou, a to na základě písemné plné moci, kterou zástupce předloží u prezence.
Pokud nebude valná hromada usnášeníschopná, bude svolána představenstvem společnosti náhradní valná hromada, která se bude v souladu
s ustanovením § 414 a násl. Zákona.
V Sedlici dne 7.7.2020

______________________
Představenstvo Agro Sedlice a.s.
Ing. Renata Vacková
předseda představenstva

________________________________________________________________________________________________________
Zde odstřihněte

Plná moc
Já, níže podepsaný(á) ______________________________________________________________r.č________________
(z m o c n i t e l)

bytem ____________________________________________________________________________________________
zmocňuji
Pana(í) _________________________________________________________________________r.č________________
bytem_____________________________________________________________________________________________
aby mne zastupoval(a) na řádné valné hromadě společnosti Agro Sedlice, a.s., která se koná dne 14. srpna 2020 v 17.00 hod. v Sokolovně
v Sedlici. Toto zmocnění platí i pro zastupování na případné náhradní valné hromadě.

V __________________dne ____________

_____________
podpis zmocnitele

____________________________________________________
Zde odstřihněte

Prohlášení
Já, níže podepsaný(á) _________________________________souhlasím se zasíláním pozvánky na Valnou hromadu na emailovou adresu:
________________________________________________________.
V ______________________dne________________

_________________

Podpis akcionáře
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