PoZvANKA
Představenstvo akciové společnosti
AGRA VeIIcý Týncc, a.s.
sídlem Velký Týnec, Bystřická 704, PSČ: 783 72
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka2378

svolává

řádnou valnou hromadu,
na čtvrtek 18. června 2015 od 1,3,00 hod. v jídelně nové administrativní budovy a.s.
Pořad jednání valné hromady :
Zahájeni,jednací řád a volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele,
ověřovatelů ápisu a sčitatelů)
2, Zpráva představettstva o podrrikatelské čirrrrtrsti, r_r slavu ntajetku, ročníťrčetnízávérka za rok 2014
a návrh na způsob rozdělení hospodářského qýsledku
3. Zpráva dozorčírady o kontrolní činnosti, stanovisko křádné účetnizávérce a návrhu
představenstva na způsob rozdělení hospodářského lýsledku
4. Schválení ročníúčetnízávěrky zarok20l4 a rozdělení hospodářského qýsledku
5. Schválení auditora
6. Závér
1.

Návrhv usnesení k iednotlMm bodům pořadu valné hromadv:

K bodu I pořadu Núvrh na obsazení orgúnůspolečnosli vychúzíz pužuduvků zúkonu a stanov společnostl a
navazuje na dosavadní pralci společnosti.

K bodu

4 pořadu - Sclwálení ročníúčetnízávěrky za rok 20l4 a rozdělení hospodářského vysledku:
Návrh usnesení: Yalnó hromada schvaluje výročnízpráuu, ročníúčetnízavěrku za rok 20 t 4 a rozdělení zisku ve
Yýši 28.264.702,2I Kč tah že zisk se rozděluje taho - částka ve uýši 2,000.000,- Kč do rezervního fondu
společnosti, částka ve uýši 1.998.000,- Kč navyplatu dividend (tj. 2,0% - na 10.000,- Kč nom. hodnoty I akcie
tedy připadá 200,-. Kč hrubého vynosu), častka ve výši 200.000,- Kč na ýplatu tantiém pro 2 členy dozorěí rady
(rozděluje se rovnoměrně na každéhočlena), čóstka ve vyši 200.000,- Kč na vyplatu tantiém pro j členy
představenstva (rozděluje se v poměru 50 ?6 předseda představenstva a 50 ?6 rovnoměrně na zbylé 2 členy) a
zbytek ve uýši 23.866.702,21 Kč zůstaný iako nerozdělerrý zisk roku 20]4 (účetnerozdělený zisk minulých let
k 3t.l2.20I4 činí164:127.879,38 KQ. Účemí zavěrkavčetně auditorské zprávy a zpróvy ovziazích je k dispozici

akcionářům v sídle společnosti k nahlédnutía dále

je

zveřejněna také na internetorylch stránkách společnosti.

K hodu 5 pořadu - Scltváleň auditara
Návrh usnesení - Schvaluje se auditor Ing. Eduard Kepáh auditor vedený Komorou auditorů pod č. osvědčení
34j na účetníobdobí 2015.
upozornění:
Akciotltiři mají prqvo zdarma nahlédnout v období 30 dnů přeď daten konúní vulné hrumuďy v prucovtlích dnech
v době od 8,00 hod. do 14,00 hod. v sídle společnosti na účetnízavěrku společnosti za rok 20]4. Akcionářům
nepříshlšínáhrada nákladů, které jim vzniknou účastína valné hromadě.
Listiny týi,ujicí se vulné lrumudy jsuu pru ukciunúře příslupné na internetollých stánkách společnosti
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Hlavní údaje účetnízávérky za rok20t4 v tis. Kč:

celkem
Dlouhodob.maj.
Oběžná aktiva
Časovérozlišení
Aktiva

celkem
uýsledek

220
18
147 053
49
35g

2]2

I

54]

Yýnosy

l88

Hosp.

28 265

Pasiva

Vlastní kapitál

Cizí zdroje

Časovérozlišení

NáHady

celkem

359

220

306 293
52 9I2
15
160 276

Písemnd plnd moc k zastupování musí obsahovat jméno a bydliště zmocněnce i zmocnitele a musí z ní vyplývat,
zda písemná plná moc byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valrtých hromaddch. Tiskopis plné moci
pro zastupovdní na jedné valné hromadě je uveden níže:

PLNÁ MoC
Jó nížepodepsaný
Jméno a příjmení:

....... narozert/a .........,.

bytem:

zmocnitel

bytem:

zmocilěnec
aby mne v plném rozsahu zastoupil na jednání řádné valné hromady akciové společnosti
AGRA VellE Týnec, O.s., herá se koná dne 18.6,20]5 ve ]3,00 hod. vjídelně nové
administrativní budovy a.s., a to ve všech bodech pořadu jednání valné hromady. Tato plná
moc se uděluje pro zastoupení pouze pro tuto urČenou valnou hromadu.
Dne
Podpis zmocnitele
Zmocnění přijímám:

podpis zmocněnce

