P edstavenstvo obchodní společnosti

AG PRODUKT a.s.
Se sídlem šťárrtavy č.p.263, PsČ 332 03

Svolává

Řádnou valnou hromadu
Na 31.května 2019 od 17 hodin v kulturním za ízeníNezbavětice.

Po ad jednání valné hromady

:

Zahájení valné hromady.

t.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Zápis

Projednánía schválení jednacího a hlasovacího ádu valné hromady.
Volba orgán valné hromady (p edsedy VH, zapisovatele, dvou ově ovatelri zápisu, sčitate!ťr hlasťr) .
Zpráva o činnosti p edstavenstva a o stavu majetku společnosti. Zpráva editele a.s. o podnikatelské
činnosti AG PRoDUKT a.s., ričetnízávěrka za rok 2018 a návrh vypo ádání hospodá ského v' sledku za
rok 2018.
Zpráva dozorčírady.

Schválení ročníčetnízávěrky a vypo ádání hospodá ského v, sledku za rok 2018.
Určeníauditora k provedení povinného auditu společnosti pro rok 2019.
Usnesení a závěr.

akcioná

:

Zápis akcioná do listiny p ítomn' ch proběhne od 16.00 hodin. Akcioná ise prokážou platnr m dokladem
totožnosti,právnické osoby rn pisem z obchodního rejst íku. Zmocněnec odevzdá pInou moc podepsanou
akcioná em.Náklady spojené s rjčastína valné hromadě spoIečnost nehradí.Materiály projednávané na valné
hromadě - jednací a hlasovací ád, zpráva o podnikatelské činnosti, rjčetnízávěrka a návrhy usnesení
k jednotlivt m bodrjm programu jsou k nahlédnutív sídle společnosti v pracovní dny v době od 8.00 do 15.00
hod. po dobu 30 dn p ed dnem konání valné hromady. Pozvánka na ádnou valnou hromadu včetně listin
stanovenr ch zákonem č.9ol2o12 sb. jsou zve ejněny na internetovr ch stránkách WWw. ag-produkt.cz

Jestliže akcioná hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhrim, jejichž obsah je uveden v pozvánce
na valnou hromadu, je povinen doručit písemnéznění svého návrhu nebo protinávrhu společnosti nejméně
15 dn p ed dnem konání valné hromady.

Hlavní daje

z

četnízávěrky za rok 2018 v tis. Kč:

Aktiva
Dlouh.maietek

125794
5s 6s0

oběžná aktiva

63 409

Ostat.aktiva

6735

Pasiva

t25794

Vlastní kapitál
Cizí zdroje
čas.roz!iš. pasiv

107 331

!8 167

nosy
Nákladv

Vr

Hosp.rn sledek

82 247

78 L54
4 093

296

Návrhy usnesenía jejich zdrjvodnění p edkládané p edstavenstvem AG PRoDUKTU a.s.
K

po adu iednání se uvádí:

1.

Zahájení, ově ení zp sobilostivaIné hromady činit rozhodnutí
Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí lnformacičIena p edstavenstva pově eného
ízením této valné hromady do doby zvolení p edsedy, zda je vatná hromada usnášeníschopná.
Zd vodnění : Podmínkou usnášeníschopnosti vaIné hromady je p ítomnost akcioná rj vlastnících
akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje alespo 50%základního kapitálu.
Projednání a schválení jednacího a hlasovacího ádu valné hromady.

2.

3.

5.

6.

Návrh usnesení : valná hromada schvaluje jednací a hlasovací ád valné hromady ve znění
p edloženémp edstavenstvem. Zd vodnění: Do rn lučnéprisobnosti valné hromady pat í schválení
jednacího a hlasovacího ádu. P edkládané znění vychází z dosavadní praxe společnosti. Se zněním
jednacího a hIasovacího ádu budou akcioná i seznámenl na valné hromadě a je k nah!édnutí
akcioná rjm v sídle společnosti po dobu 30 dnrj p ed konáním valné hromady.
Volba orgán valné hromady
Návrh usnesení : Valná hromada volí do funkce p edsedy, dvou ově ovate! zápisu a sčitatelrj hlasrj
této valné hromady osoby uvedené v návrhu p edstavenstva. Zd vodnění: Volba orgán valné

hromady vychází z požadavk zákona a stanov společnosti a náleží do vr lučnéprlsobnosti valné
hromady.
Zpráva společnosti o podnikatelské činnosti a o stavu ieiího majetku za rok 2018.
Vyjád ení p edstavenstva : P edstavenstvo je povinno každoročněseznámit akcioná e se zprávou
p edstavenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnostl za ričetníobdobí. Tyto zprávy
zpracované p edstavenstvem společnosti za rok 2018 bere valná hromada na vědomí, nehlasuje se
o nich, proto není p edkládán návrh usnesení.
Zpráva dozorčírady o v sledcích její kontrolní činnosti, o p ezkoumání rÍčetnízávěrky ově ené
auditorem a návrh na vypo ádání hospodá ského v sledku roku 2018.
Vyjád ení p edstavenstva : P edmětem tohoto bodu bude seznámení s rnsledky kontrolní činnosti
dozorčírady společnosti. P edstavenstvo prohlašuje,Že dozorčírada nevznesla žádné vrihrady k ádné
četnízávěrce za rok 2018 ani návrhu na vypo ádání hosp. rn sledku za rok 2018. Tuto zprávu
zpracovanou dozorčíradouspolečnosti bere valná hromada na vědomí, nehIasuje se o ní, proto není
p edkládán návrh usnesení.
Ročníčetnízávěrka, v rok auditora k ričetnízávěrce, vypo ádání hospodá ského v sledku
společnosti, konsolidovaná ričetnízávěrka.
Návrh usnesení : Valná hromada společnosti schvaluje ádnou rlčetnízávěrku
za rok 2018 ově enou auditorem a návrh vypo ádání hospodá ského u sledku za četníobdobí roku
2018 ve znění p eďloženém p edstavenstvem společnostitakto : Hospodá sk' u sledek ve vr šl
4 o92702,15 Kč ponechat na čtu nerozděleného rn sledku hospoda ení minul' ch !et.
Zd vodnění : Společnost má povinnost sestavovat za uplynu!é četníobdobí ádnou četnízávěrku,
kterou p edstavenstvo p edkIádá ke schválení ádné valné hromadě. Řáaná ričetnízávěrka poskytuje
věrn' a poctivr obraz o stavu a pohybu majetku a jinr ch aktiv, závazk a jinr ch pasiq dále o nákladech
a v' nosech a o u sledku hospoda ení společnosti. Auditor vyjád iI k ádné rlčetnízávěrce vr rok bez
vr hrad. Řaana četnízávěrka byta rovněž p ezkoumána dozorčíradou, která neshledala nedostatky
a proto ji doporučuje valné hromadě ke schválení. Rozhodnutí o vypo ádání hospodá ského rnsledku
náleží do prisobnosti ádné valné hromady. Vrše hospodá ského rnsledku a jeho vypo ádání je
uvedeno v navrženémusnesení. Dozorčírada návrh p edstavenstva p ezkoumala a doporučuje jej
valné hromadě ke schválení.
Určeníauditora k provedení povinného auditu společnosti za rok 2oL9.
Návrh usnesení : Valná hromada určuje auditora Společnost MAKO - rjčetníservis
s.r.o.,společnost zapsaná do seznamu Komory auditorrj Čn pod číslemosvědčení450, sídlo P íchovice
7 . 334 01 P eštic e, lČ 26321092 k provedení povinného auditu společnosti za ričetníobdobí 2oL9.
Zdtjvodnění: Podle zákona č.93l2oo9 sb. o auditorech, ve znění pozdějších p edpis náleží určení
aud|tora společnosti pro provedení povinného auditu do p sobnost!valné hromady.

ve šťáhlavech 25.4.2019

/r

lng. Jaroslav Loukota, p edseda p edstavenstva
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DOPRAVA:
Chouzovy zast. Čsno náves
Žetčany náves
Chválenice p ed oÚ

16.30 hod.
L6.30 hod.
16.35 hod.

obchodem
PNS

Šťáhlavicezast. Čsno p ed
šťanlavyzast. čsno u stánku
odjezd zajistí technici referentskr mi auty.

16.40 hod.
16.40 hod.

Akcíoná mrjže b' t zastupován jin'

m akcioná em na základě p!né moci. Nemrjže br t zastupován
členem p edstavenstva nebo dozorčírady AG_PRODUKTU a.s.

Plná moc

podepsanÝla.........

Já níže

rodné

čís!o:

bytem:

bytem
tímto zmoc uji pana/íl

rodné

číslo:

....

akcioná e AG_PRODUKT a.s.

k zastupování na vatné hromadě AG_PRODUKT a.s., šťantavy konané dne 31.5.

zaLg

vlastnoručnípodpis

