
vos Zemědělcri, a.s. se sídlem Velké opatovice, Dlouhá čp. 599, PSČ: 679 63, IČ: 25309030,
zapsaná v obchodním rejstĚíku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložk a č.203I

svolává Íádnou valnou hromadu
která se bude konat dne 29.5.2015 v 18.00 hod. r, zasedací místnosti VOS zemědělcri, a.s. ve
Velkych opatovicích, prezence akcionáĚri bude probíhat od 17,30 hodin.
Porad jednání:

I.Zahqení, seznámení s ťrčastí akcionáĚ na VH.
2.Volba pŤedsedy,. valné hromady, zapisor,atele, dvou ověŤor,ateIŮ zápisu a osob pověren, ch

sčítáním hlasri.
3,Zprávapredstavenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu ieiího maietku
4,Zpráva dozorčí rady o kontrolní činno stí za rok 201 4
5.Schválení rádné učetní závěrky za rok 20I4, schváiení nár,'rhu na rozd'ělení zisku
6.Rozhodnutí o prodeji nabytych akcií společností podle 5 305 ZoKzaměstnanc m
] . Závěr,
Rozhodny den k učasti na r,alné hromadě j e 3 0.4.2 0 1 5
Akcionári - ťyzické osoby se pŤi zápisu do ]istinv prítomn1''ch prokazují platn, m uredním
prrikazem totoŽnosti. AkcionáŤi - prár,'nické osoby pri zápisu do iistin1, i.iio*n, ch predloŽí
orginál či uiedně or,ěrenou kopii r'ypisu z obchodního rejstríku nebo obdobného registru nestarší než 3 měsícri a obsahující aktuální udaje osvědčtriící existenci prár,'nické osobr''
oprái,.nění jednat za prál,nickou osobu a osoba oprár,něná jednat za akcio,.ar. - právnickou
osobu se prokáŽe p|atnym dokladem totoŽnosti.
Akcionáň je oprávněn si ustanovit zplnon-iocněného zástupce. kter1,. se pňi prezenci prokáŽe
rádně vyplněnou plnou mocí (která je priloŽená k pozvánce) a platrrym uiednim pr kazenr
totoŽnosti. V sídle společnosti je ve dnech od 18'5. do 29,5.2015 

'' 
dobe od 9:00 do 1.1:00 hod.

k nahlédnutí rádná učetní závěrka za rok 2Ol4 a uplné znění Stanov. které j sou zverejněnr',
na itrternetovych stránkách spoiečnosti \\.\\\\.'\/oS\,o.CZ.
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i;ini;hs svg !: 1 | ,/'
Ťl7p #.3 VELKĚ oPA.icVisEL u LL L ,L t-,,,3 -;---------_

predseda predstar,,enstva a.s.

Plná moc

Já . níže podepsany(á)

Adresa bydliŠtě

Adresa bydliŠtě

k zastupování a hlasor,.ání narádné valné hronradě
ve Velkych opatovicích.

VoS zenrědělcti, a.s. konané dne 29.5.2015

osoba udělu.;ící plnou rnoc Podpis zplnomocněnélro zástupce


