
Zápis
z jednání řádné Valné hromady AGRO Jesenice u Prahy a.s.,

se sídlem Z|atníky-Hodkoviceo Vestecká 2, PSC 252 4t,
konané dne 13. května 2017 v zasedacím sále sídla společnosti

v Hodkovicích

1'. Zaháieníz

Řádno,' valnou hromadu zaháji| v souladu s pozvánkou v 10,00 hod. předseda
představenstva a generální ředitel spoleěnosti AGRO Jesenice u Prahy a.s. ing. Josef Kubiš,
kteý uvítalpřítomné akcionďe a seznámil je s proglamem jednání.

Před vlastním projednáváním jednotliých bodů pořadu jednání konstatoval, že společnost
je řádně zapsána u Městského soudu vPraze voddílu B, vložce 2176, a údaje zde zapsané
obsahují aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku.

Dále prohlásil' že Seznam akcionďů je úplný a obsahuje aktuální stav údajů. Pozvánka na
valnou hromadu, která se koná dne 13.5.2017 v sídle společnosti, byla rozeslána všem
akcionářům v souladu s článkem 17 stanov společnosti a s náleŽitostmi podle příslušných
ustanoveď zžkona č. 90l20l2 Sb. o obchodních korporacích' včetně oznátmeni na webových
stránkách společno sti.

Následně zopakoval akcionářům pořad jednánt,kteým se bude valná hromada řídit.

Tl. Zahájeru a ověření usnášení schopnosti valné hromady
2l.YoIba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, skrutátoru
3 l . Y ýr očru zpr áv a akciové společno sti za r ok 20 I 6
4l. Zpráva dozotěiraďy azptáva auditora AGRO Jesenice a.s.

5/. Schválení řádné úěetní závérý zarck2016 AGRo Jesenice u Prahy a.s. včetně
rozhodnutí o rozdělení zisku

6.lZávér

Představenstvo a.s. dalo návrh, aby se hlasovalo veřejně, hlasovacími lístky v pořadí

,opÍo".. ,,proti'o ..,,zdrže| se".. Pfi hlasování o bodu programu 2) zvednutím paže,kdy kažďý
přítomný akcionař bude dispnovat jedním hlasem. Při schvalovžní zapisovatele, ověřovatelů
zápisu a skrutátoru volit celou skupinu najednou. Při hlasovrání bodu 5) se bude hlasovat
veřejně _ aklamací, hlasovacími lístky. Každý akcionař měl na hlasovacím lístku, 'vydaném u
prezence) počet hlasů dle upsaných akcií.

Před volbou orgánů valné hromady předseda představenstva prohlásil, Že podle

aktuálního součtu akcionářů na listině přítomných je dnešní VH způsobilá pfijímat
rozhodnutí .PÍizahájení valné hromady je z celkového počtu 18629 hlasů pfftomno 109

akcionářů osobně nebo zastoupených plnou mocí s 12085 hlasy, tm'. majíci akcie, jejichž
jmenovitá hodnota čini 64,87%o zál<Iadruho kapitálu spoleěnosti



2. Volba orgánů valné hromady:

a) volba řídícího valné hromady
Představenstvo po dohodě s dozorčí radou dalo návrh, aby předsedou valné hromady byl
zvolen Ing. Jiří Tesď. K hlasování nebyl vznesen žádný protináwh:

pro: 106 přítomných proti: 0 zdrželi se: 3

Poté předseda představenstva předal slovo k dalšímu iizem valné hromady zvolenému
předsedovi VH, kteý pokračoval v jejím řizení dle pořadu jednání

b) volba " zapisovatele" ověřovatelů zápisu a skrutátoru

- na zapisovatele VH byl navržen JUDr. oldřich Vobořil apant Dana Foglová
pro: 109 přítomných proti 0 zdrŽeli se: 0-

- na ověřovatele zápisu byli navrženi - Ing. Petr Kocura a ing. Jiskra
pro: 109 přítomných proti 0 zdrŽeli se: 0

- na osoby pověřené sčítáním hlasů byli navrženi _ Dušan Lukáč Ing. Vratislav Hruška,
Ing. Petr Reřicha, ing.František Němec

pro: 109 přítomných proti: 0 zdrželi se: 0

Knavrženým orgánům VH nebyl vmesen žádný protináwh. Tím byly orgiíny valné hromady
zvoleny.

3.Výroční zpráva akciové společnosti

Předseda představenstva ing. Kubiš přednesl vytoění zprávu akciové společnosti zarck20l6
( výroční zprávav příloze).

Z vyroěru zptávy a analýzou ekonomických ukazatelů je ďejmé, že spoleěnost za rok 2016

konstatuje až nečekaně dobré ýsledky. Příkladmo je možno uvést :

Hospodařský ýsledek za rok 2016 óittí 60 754 693,6|,-Kč při čistém obratu ve ýši
674 473 027,-Kě. Produktivita práce na jednoho pracovďka ěiní 3 617 596,-Kč. V tomto

ukazateli se soustavně projevuje jak práce vedení společnosti se zaměstnanci, tak uvážená
modemizace technickéÍto zénemí včetně nákupu nové mechanizace.

Procentuelně lyjádřená nákladovost činí pro sledované období 89,88 oÁ s tím, že zde došlo k
mírnému snížení, cekové náklady vyjádřeno v penězích činí 539 766 000'- Kč, a to zejménaz
důvodu soustavného zlyšování vstupů. Přehledná, podrobná tabulka vyvoje ekonomických
ukazatelů včetrrě grafického vyjádření za posledních 5 let je součástí V;froční Zpráw na str.
15, grafické znžuoméni potom na straně následující.



4. Zpráva dozorčí rzdy a zpráva auditora

Předseda dozotčírady ing. Jiří Tesďpřednesl zprávu o činnosti dozorčí rady v roce2076,
ing.Karel Nagy přednesl zptávu auditora (viz příloha). Valná hromada bez připomínekvza|a
uvedené zprávy na vědomí.

5. Schválení řádné účetní závěrlcy. rozdělení zisku" stanovení termínu
výplatv dividend.
Před hlasováním o schválení táďné účetní závérky, o rozdělení zisku a stanovení termínu

výp|aty dividend zarok2Ol6 zopakoval řídící VH aktuální počet přítomných hlasů. Podle

údajů ptezence bylo přítomno 109 akcionářů, zastupujících zmocnitele s celkoqým počtem

120 85 hlasů hlasů, coŽ představuj e 64,870Á z celkově upsaných akcionffi.

ProtoŽe valná hromada byla způsobilá přijímat rozhodnutí a žádné protesty proti ýkonu
hlasovacího práva nebyly vzleseny' nebyly proti tomuto prohlášení vzneseny žádné

připomínky, předložil návrh usnesení k bodu 5 pořadu jednrání:

Valná hromada společnosti AGRO Jesenice u Prahy a.s. schYaluje:

a) řádnou účetní závěrku zarok20l6 _ hospodařský výsledek 60 754 693,61,- Kč, a to podle

Y ýkaza zisku a ztrát a rozv ahy k 3 1 .12.201 6.

b) rozdělení získu zarck2016 takto:
- použiti na výplatu dividend
- příděldo ostatního fondu

c) výplatu dividend ve qýši 220,- Kě na

schválení účetní závěrky valnou hromadou, atobezhotovostním převodem na účty akcionďů.

d) provedením auditu zarok}}I7 Ya\náhromada pověřila ing' Blanku Budďovou.

Usnesení k bodu 5. pořadu jednáru bylo schváleno hlasováním:
' 
Pro: 120 85 hlasů' Proti: 0 ZdržeL se:O

9l. Závěr

Předseda valné hromady požádal předsedu představenstva ing. Josefa Kubiše o slovo na závět

valné hromady.
Ten akcionáře informoval o řadě úkolů, které v tomto roce bude společnost řešit s akcentem

na soustavnou' problematickou situaci v rostlinné i Živočišné výrobě, nutnosti

rcalizovat a současně peělivě zvaŽovat investice, to vše s cílem udržeÍ společnost na vysoké

ekonomické úrovni a v zisku. Jako příklad uvedl vybudování skladu ve Vestci pro naše

mraženéprodukty, jako nutnou investici ke snížení nrákladů, spojených se skladoviáním mimo

naši společnost. Hlavním úkolem je potom vyrovnat se se současným stavem trhu a cestou

zvyšeié produktivity práce a kvalitní řídící činností dále posilovat naši obchodní společnost i
ve vztahuke sníŽení závislosti korporace na dotacích

4 806 287,40,- Kč
55 948 406,21,-Kč

1 akcii po zdanění v termínu do 3 měsíců od



Poděkoval akcionářům za jejichúčast' zájem o dění ve společnosti spolu s aktivní prací pro
AGRO Jesenice a jednaní valné hromady ve 12,05 hod. spolu s předsedou valné hromady
ukončil.

V Hodkovicích dne 19.5.2017
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Předseda valné hromad
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