VOS zemědělcti. a.s. Velké Opatovice

Akciová společnost je zapsána v obchodním rejst íku, vedeného Krajskym soudem v Brně, oddíl B,
vložka 203l

Zápis č. l12017

z

ádné valné hromady a.s., konané 2. 6.2a17 v 18.00 hod
v zasedací místnosti VOS zemědělcri, a.s. ve Velkych Opatovicích, ul. Dlouhá 599
Presence

Píizahájenísch zebyli, dle presenčnílistiny, p ítomni nebo zastoupeni akcioná i s 4 968 hlasy, tj.61,38oÁz celkového počtu 8 094 ks hlas (pro usnášeníschopnost bylo t eba 30%zezákladního kapitálu, tj.2 428 hlas ). Valná hromada je tedy usnášení schopná.

1. Sch zi zaháji| p

edseda p edstavenstva pan Kubín Ladislav.
P edseda p edstavenstva p. Kubín oznámll, že valná hromada byla svolána zve ejněním po-

zvámkynainternetovychstránkáchspolečnosti@),zasIánímpozvanekpoštou,

p edáním proti podpisu akcioná e.
Seznámil akcioná e s tím, že na valné hromadě jsou p ítomni nebo zastoupeni akciona i mající celkem 4 968 hlasti, což je z celkového počtu 8 094 ks hlas 61,38oÁ.
P ednesl p ítomnym akcioná rim program valné hromady
Po

ad jednaní:

3.
4.
5.
6.

dvou ově ovate|i zápisu a osob
pově en; ch sčítanímhlasri
Zprávap edstavenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku
Zpráva dozorčírady o kontrolní činnosti za rok 2016
Schválení ádné ričetnízávérky zarok2016, schválení návrhu narozdělení zisku
Závěr

1. Zahájení, seznirrtení s ričastíakcionáru na VH
2. Volba p edsedajícíhovalné hromady, zapisovatele,

Oznátmi|, že k záLežitostem za azenym na po ad valné hromady nebyl doručen žádny návrh ani
protinávrh.
Potvrdil zp sobilost valné hromady p ijímat rozhodnutí, poněvadž na valné hromadě jsou p ítomni nebo zastoupeni akciona i majícícelkem 4 968 hlas , což j" , celkového počtu 8 094
hlasri 61,38 oÁ.
Proti prohlášení p edsedy p edstavenstva pafla Ladislava Kubína o zprisobilosti valné hromady
p ijímat rozhodnutí a proti v}konu hlasovacího práva osobami p ítomnymi na jednání nebyly
vzneseny žádnéprotesty.

2. Volba

orgánri valné hromady
P edseda p edstavenstva pan Kubín Ladislav p ednesl návrh p edstavenstva pro volbu orgán

valné hromady:
- P edsedající valné hromady:
ing. PospíšilMiroslav
- zapisovatelka:
paní Novotná Naděžda
- ově ovatelé zápisu:
pan Langer Jan, Hrbata Jan
- sčitateléhlasri:
pan pan Hruda Ji í, Geriš ji í

- mandátová komise
p edsedkyně mandátové komise: paní Trmačová Jaroslava
členovémandátové komise: paní Krejsová Helena, paní Synková Jana
Proti tomuto návrhu nebyly žádnéprotesty či námitky. Tento návrh byl schválen 4968 hlasy, tj.
všemi p ítomn; mi. Nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Po zvolení orgán valné
hromady p edal pan Kubín ízeníschrize p edsedajícímusch ze panu ing. Miroslavu Pospíšilovi.

P edsedajícívalné hromady irrg. PospíšilMiroslav vyzval p edsedu p edstavenstva
p
k ednesení bodu 3. Zprávy p edstavenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku.
3.

Zpráva p edstavenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku
je p ílohou k tomuto zápisu v plném znění, tak jak byla p ednesenana valné hromadě.
Zprávu o činnosti p edstavenstva p ednesl pan Kubín Ladislav, p edseda p edstavenstva. Seználmllp ítomnés hlavními body jednání jednotliv chp edstavenstev. P edstavenstvo a.s. se od
poslední valné hromady, která se konala l0. 6.2016 sešlo celkem 12-krát se I00 % častí.
Schťrzíp edstavenstva se pravidelně zričastňuje p edseda dozorčírady pan Havránek Milan.
Sch zí p edstavenstva se jako host zričastňuje ekonomka našía.s. paní Hana Spičková. P ednášena je ekonomická zpráva a jsou hodnoceny v}sledky jednotliv}ch st edisek. P edstavenstvo reaguje na v}sledky hospoda ení a určuje opat ení ke zlepšeníhospoda ení. P edstavenstvo je pětičlenné a pracuje ve složení:p edseda Kubín Ladislav, místop edseda ing. Hrazdirová Pavla, členové:ing. PospíšilMiroslav, ing. Dosedla Mojmír, Zvejška Karel,
Zpráva editele a.s. ing. Mojmíra Dosedly
V p ednesené zprávé editel zhodnotil hospodá sky rok 2016 v jednotliv}ch odvětvích zemědělské v roby a.s. a seznámil valnou hromadu se současnym stavem hospoda ení a investičním záměrem na rok 2017
.

K těmto zprávám nebyla vznesenažáďná námitka. P edseda valné hromady ing. Pospíšil
Miroslav oznámlL, že k tomuto bodu se nep ijímá usnesení a valná hromada bere na vědomí
p ednesenou zprávu.
P edsedající valné hromady vyzval k p ednesení bodu 4. Zpráva o kontrolní činnosti
dozorčíradyzarok2016
4. Zprávu dozorčírady o kontrolní činnosti za rok 2016
p ednesl p edseda dozorčírady pan Havránek Milan. Dozorčíradaje t íčlenná, pracuje ve složení;Havránek Milan p edseda dozorčíraďy, místop edseda dozotčírady pan Geriš Ji í a člen
dozorčírady pan Hruda Ji í. P edseda dozorčírady nebo jeho zástupce se ričastnívšech schrizí
p edstavenstva a.s. Členovédozorčírady jsou pravidelně seznamováni s hospoda ením a.s.,
ričastníse všech inventur v podniku, provádí namátkové kontroly provozti. V sledek hospodaíeníza rok 2016 ve v ši + 3 205 525,63 (po zdanění) a jeho rozdělení projednali členovédozorčírady na své schrizi a doporučují valné hroma,dě ke schválení.

K p ednesené zprávé nebyla vznesenažádná námitka. P edseda valné hromady oznámil,
žektomuto bodu se nep ijímá usnesení a valnáhromada bere na vědomí p ednesenou zprávu.
P edsedající valné hromady vyzval kp ednesení bodu 5. Schválení ričetnízávérky anávrhu na rozdělení ziskv za rok 2016

5.

Schválení ádné ričetnízávérl<y za rok2016, schválení návrhu na rozdělení zisku
Účetní závěrku a hospoda ení a.s. za rok 2016 p ednesl editel a.s. ing. Dosedla. Závérka je
zve ejněna na internetovYch stránkách společnosti (wwww.vosvo.cz) v plném znění, jak byla

uvedena na valné hromadě . Zpráva auditora k ričetnízávérce k 31 .I2. 2016 - v souladu se zákonem, s v;frokem,,bezv}hrad." Hospodá sky vysledek k 31 .12.20l6 je + 3 205 525,63Kč.
Valné hromadě byl p ednesen návrh na rozdéleníhospodá ského vysledku společnosti za rok
2016 ve v}ši + 3 205 325,63 Kč následovně:
P íděl na dividen,da 860 692,- Kč, p íděl do rezervního fondu l 994 833,63 Kč, p íděl do FKSP
je 350 000,- Kč.

Návrh na usnesení: P edstavenstvo navrhuje, aby valná hromada ričetnízávěrku za rok 2016 a
návrh na vypoíádání hospodii ského vysledku v souladu s platnou právní ripravou a stanovami
společno sti schválila.
Návrh na vypo ádání hospodá ského vysledku společnosti ve vyši 3 205 325.63 Kč za rok
20I6:
o p íděl na dividendy
860 692,00 Kč
o p íděl do rezervního fondu
1 994 833,63 Kč
o P íděl do FKSP
350 000,00 Kč

Proti schválení ádné ričetnízávérky r. 2016

a

schválení návrhu na rozdělení zisku z r.
2016 nebyl vznesen žádny protest či námitka. O tomto usnesení bylo hlasováno. V době hlasování byli p ítomni nebo zastoupeni akcioná i mající4 968 hlasti.

Valná hromada schválila takto p edloženéuzav ení hospodá ského vysledku všemi p ítomn]ími akciona i. tj.4 968 hlasy (100 %). nikdo neb}zl proti. nikdo se nezdržel hlasování.
Ing. Dosedla:

Dividendy je možno vyplácet jen na ričet akciona e, ktery je pot eba nahlásit ričtárně! ! !
Záptljčky - finančnívyrovnání zápt$ček na ričet majitele uvedeny v pokladně, nebo v hotovosti
na pokladně do konce roku 2017 v ri ední hodiny.

6.

Závér

USNESENÍ

valná hromada schválila:

.
.

volby orgánri valné hromady
Řádnou četnízávěrku a.s. zarok 2016 arozdělení zisku

O těchto usneseních valné hromady bylo hlasováno pomocí hlasovacích lístk , p ičemžp edsedajícívalné hromady ing. Miroslav Pospíšil prohlásil, že v době rozhodování byla va|ná hromada
zprisobilá p ijímat rozhodnutí, neboť kp ijetí rozhodnutí doš|o za ričasti akcioná majících celkem 4968 hlas , což p edstavuje 61,38%oz celkového počtu 8 094 hlasri.
Usnesení valné hromady bylo valnou hromadou p ijato.

valná hromad a vzala na vědomí

:

Valná hromada bere na vědomí: bod 3 . zprávu p edsedy p edstavenstva, editele á.s., bod
4. zprávu p edsedy dozorčírady
Diskuse:
Ing. Drápal, Mikrop Čebín- poděkoval VOS zemědělcti, a.s. za p íkladnéhospoda ení
vyroby i dobs majetkem akcioná . Vyzdvihl velmi dobré vynosy v RV, vysledky živočišné
rou investici do nové stáje v Uh icích
Mgr. Jurková - podpo ila pana editele a.s. ing. Mojmíra Dosedly v náaoru, že p i dnešních nabídkách na prodej p dy by mělo byt p edkupní právo pro zemědělskou společnost, která
na této pridě hospoda í.

Sch ze valné hromady a.s. skončila v l8. 55 hod.
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Novotná Naděžda
zapisovatelka valné hromady
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PaylLartsr Jan
,|a
ově ovatél zápisu valné hromady
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Ing, PospíšilMiroslav
p edseda valné hromady

P ílohy:
Zpráva p edsedy p edstavenstva pana Kubína Ladislava
Zpráva editele a.s. ing. Dosedly Mojmíra
Zpráva p edsedy dozorčírady pana HavráŇa Milana
Listina p ítomn}ch

ově ovatel zápisu valné hromady

