
Zápis z valné hromady
1.zemědělské a.s. Chorušice akciové společnosti

konané dne 17.6.2022
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Zápis z jednání řádné valné hromady
společnosti 1. zemědělská a.s. Chorušice akciová §polečnost

se sídlem v Chorušicích č.p. 118, lČ 46357238,
konané dne 17.6,2022 v sále pohostinství v Chorušicích

Po té pan Jaromír Novotný nawhl:
za zapisovatelku VH paní Ing. Petru Jáchymstálovou,
za ověřovatele zápisu pana Jaroslava Tučka a pana Jiřího Táborského,
za skrutátory paní Danielu Richterovou, paní Marii Homutovou, paní Ing. Ew Šedivou,

L. Zaháiení

Jednaní řádné valné hromady (dálejen VH), zaháj il ve 13.00 hodin z pověření představenstva
jeho ělen pan RNDr. Jaroslav Pelant CSc., který přivítal akcionáře a konstatoval, že VH byla
svolána písemnou pozvánkou ze dne 13.5.2022, která včetně jejích příloh, je ode dne
13.5.2022 zveřejněna na intemetových stránkách společnosti www.l zas-chorusice.cz a byla
současně rozeslána akcionářům najejich adresy uvedené v semamu akcionrffi a uvedl, že
součástí pozvánky jsou i návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady včetně
odůvodnění těchto návrhů.

V návaznosti na to pan RNDr. Jaroslav Pelant CSc. konstatoval, že VH byla svoliina
v souladu se stanovami společnosti a s příslušnými ustanoveními zákona o obchodních
korporacích.

Dále RNDr. Jaroslav Pelant, CSc. uvedl, že podle zprávy prezence. jsou na VH z celkového
počtu akcioniffi majících akcie o jmenovité hodnotě 50.410.000,-- Kě přítomní osobně nebo
v zastoupení akcionáři (dale jen přítomní akcionaři), jejichž hodnota akcií čini 36.348.000,_-
Kč, cožje 72,1 Yo zékladniho kapitálu spoleěnosti, a tito akcionaři mají celkem 36.348 hlasů.

RNDr. Jaroslav Pelant CSc. po té konstatoval, že VHje schopná se usnášet, protožejsou
osobně nebo v zastoupení pŤítomni akcionáři kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou akcií
předstar.ující více než 30%o základního kapitálu společnosti, jak vyžaduje ěl. čl. 16 odst, 2
stanov společnosti.
Ve 1 3. l 0 hod příchod akcionáře 37 hlasů : stav 36, 387 hlasů, tj, 72, 1 8%

PROTEST:
Právní zástupce pana Přibika( viz plná moc) vznáší protest pro neusnášeníschopnost VH, proti
všem bodům programu, důvodem je, že není k dispozici přehled akcionářů ( nebylo
umožněno ofocení prezenční listiny)

2. Volba orgánů valné hromady

RNDr. Jaroslav Pelant CSc. navrhl jménem představenstva společnosti do funkce předsedy
VH pana Jaromíra Novotného. K návrhu nebyly žádné připomínky, a proto parr RNDr.
Jaroslav pelant csc. o něm nechal hlasovat.
Pan Jaromír Novotný byl schválen předsedou VH počtem 36.348 hlasů, cožje 100% hlasů
přítomných akcionářů a ujal se řízení VH a opětovně konstatoval usnášeníschopnost valné
hromady.
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3. Výročni zpráva společnosti včetně roční účetni závérl<y za rok 202l s návrhem na
rozdělení zisku

V 13.30 hod. pan Jaromír Novotný oznámil projednání qýroční zprály společnosti včetně
roční účetní závěrky s návrhem na rozdělení zisku, a požádal předsedu představenstva
společnosti pana MVDr. Miroslava Hrdličku o uvedení a doplnění v,ýroční zprály a předal mu
slovo.

4, Zpráva dozorčí rady

5. Rozhodnuti o výroční zprávě, o řádné účetní závěrce a o návrhu rozdělení zisku za
rok 2021

V riimci tohoto bodu pan Jaromír Novotný předložil VH návrh na schválení účetní závěrky a
rozdělení zisku za rok 2021 a íoto tímto usnesením:
Valná hromada schvaluje:

1. Výroční zprávu společnosli za rok 2021
2. Roční účetní závěrku spoleěnosti za rok 2021 se ziskem ve výši 2 743 4'70,14 Kč
3. rozdělení zisku takto:

na výplatu dividend akcionářům
na výplatu tantiém členům představenstva a dozorči rady
na dotace do fondu rozvoje
na dotace rezervniho fondu

1 200 000,00 Kč
220 000,00 Kč

I 049 123,13 Ké
274 34,7,0L Kč

Navržené usnesení bylo pŤijato 38.170 hlasů přítomných akciontířů, což je 100% hlasů
přítomných akcionráfi,

6. Nabývání vlastních akcií

Pan Jaromír Novotný přednesl návrh na zvýšení výkupní ceny vlastních akcií.
Valná hromada schvaluje:

úplatné nabývání vlastních akcií spoleěnosti 1. zemědělská a.s. Chořušice akciová spoleěnost,

Ičo 46357238, se sídlem 277 37 Chorušice ó,p. 118 (dále jen ,,Společnost") Společností tak,

že Společnost může nabývat své vlastní akcie Spoleěnosti, a to:

a) do celkového nejlyššího počtu 2 180 kusů akcií do celkové jmenovité hodnoty akcií

ve qýši 2 500 000,- Kč,
b) v době oďI.9.2022 do 31.3.2023,

c) za úplatu ve výši 130% jmenovité hodnoty akcií,
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O všech navrhovaných se hlasovaio najednou, Výše jmenovaní byli schváleni do svých funkcí
počtem hlasů 36 385, což je 100% hlasů přítomných akcionářů.

Ve 1 3. 22 hod příchod akcionáře 1 7 8 5 hlasů : stav 3 8. 1 7 0 hlasů, tj. 7 5,7 2%

Zprávu dozotói rady přednesl její předseda prof, Ing. Jaroslav Homolka, CSc., kter,ý seznámil
VH i s v,ýrokem auditora k roční účetní závěIce za rok 2021 , a konstatoval, že dozorčí rada
souhlasí s roční závěrkou za rok 202't i s návrhem na rozdělení zisku.



PROTINÁVRH:
právní zástupce pana přibíka( viz plná moc) podává protinávrh, pan přibík odkoupí akcíe za
200 % nominální hodnoty do 31.7 .2022, písemný náwh předrán předsedovi VH ( je přílohou )
NA\,aRH akcionáře :

Akcionař pan Efler za§toupen panem Loskotem navrhuje aby VH uložila představenstw, aby
k nabídkám třetích osob přistupovalo konstruktivně.

7. Schválení auditora roku 2022

Pan Jaromír Novotný navrhl, aby auditorem pro rok 2022 byla schválena společnost:
AuditVogel, s.r.o., IČo 2277 4092, se sídlem Masarykovo nám. 3/3,405 02 Děčín, evidenčni
číslo oprávnění KAČR 534.

Návrh na auditora pro rok 2022 byl schválen 38170 hlasy přítomných akcionářů, což je |00oÁ
hlasů přítomných akcionářů.

8. Závér

V závěrečném bodu pořadujednání VH pan Jaromír Novotný pro přehlednost shmul jednotlivá
roáodnutí VH přijatá v jednotliqfch bodech pořadu jednaní VH a formuloval tato rozhodnutí
do ávěrečného usnesení, které bude tvořit přílohu zápisu z dnešní valné hromady s tím, že se
jedná o pouhou rekapitulaci již přijatých roáodnutí, a proto o tomto závěreěném usnesení
nebude hlasovat.

Dotazy pana Loskota :

1. Peněžní prostiedky jsou - 8.773 tis. Kč, rryčerpaný KK, pfipomínka ke cash-ílow.
2. Kde společnost vezme na výplaty mezd a.iak je to ochráněné
3. Sdělit jaká je úroková sazba na úvěry v objemu 31 292 tís. Kě
4, Sdělit jaká byla inflace a jak došlo k nav,ýšení mezd v Yo v meziroéním období 20i21
5. Jaké náklady byly na pachtovné za rok 2021

Předseda VH sdělil, že na dotazy společnost odpoví do 30 pracovních dnů písemně.

Po zjištění, že žadný z přítomných akcionářů nemá žádné další otázky ani připomínky
k pruběhu VH, ve 14.55 hod. valnou hromadu ukončil.
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Hlasování o návrhu předloženém představensfvem :

PRO: 36.840
PROTI: 1.324
ZDRŽEL sE:0
Navržené usnesení bylo přijato 36.840 hlasů přítomných akcionářů, což je 96,51% hlasů
přítomných akcionařů.

PROTEST:
Právní zástupce pana Přibíka( viz plná moc) vznáší protest nabývaní vlastních akciíje
v rozporu s péčí řádného hospodáře a se ásadami loajality



Zápis z valné btomady byl v souladu s ust. § 423 zákona o obchodních korporacích vyhotoven
v Chorušicích dne 23.6.2022,

Nedílnou součástí zápisu j sou jeho přílohy

Pozvánka na valnou hromadu včetně příloh
Prezenění listina přítomných akcionriřů s plnými mocemi
Jednací a hlasovací řád
volební řád
Výroění zpráva s řádnou úěetní závěrkou za rok 2021 a l"ýrokem auditora
Zpráva dozorči rady
Usnesení valné hromady

Předseda valné hromady : Jaromír Novotný

Zapisovatelka : Ing. Petra Jáchymstálová ....

Ověřovatelézápisu: JaroslavTuček

Jiří Táborský
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