PozvÁNKA
Představenstvo akciové společnosti
AGRA Velký Týnec, a.s.
se sidlem Velký Týnec, Bystřická 704,PSČ 783 72
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 23l 8

svolává

řádnou valnou hromadu
na čtvrtek 22. čewna 2017 od 13,00 hod. v jídelně nové administrativní budovy a.s.
Pořad jednání valné hromady:
l. Zahájení, jednací řád a volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele,
ověřovatelů ápisu a sčitatelů)

?. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, o stavu majetku, ročníírčetnízávěrka za rok 2016
a návrh na způsob rozdělení hospodářského výsledku
Zpráva dozorčírady
kontrolní činnosti, stanovisko k řádné účetnízávěrce a návrhu
představenstva na zprisob rozdělení hospodářského qy'sledku
4. Schválení ročníílčetnízávěrky za rok 2016 a rozdělení hospodářského výsledku
5. Schválení auditora

o

J.
6.

Závěr

Nóvrhv usnesení k iednotliýým bodům Dořadu valné hromody:

K bodu l pořadu Navrh na obsazení orgónů valné hromaSl vychází z požadcwků zókona
navazuje na doscvadní praxi společnosti,

a stanov společnosti a

K bodu

4 pořadu - Schydlení ročníličetnízávěrlq za rok 20l6 a rozdělení hospodářského rysledku:
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje tyroění zpróvu, roění účetnízávěrku za rok 20l 6 q rozdělení zisku ye
uýši 3.418.212,99 Kč tak že zisk se rozděluje tqkío - čóslka ve uýši 2.000.000,- Kč do rezenního fondu
spoleěnosti a zbytek ve výši ].148.2l2,99 Kč zůstane jako nerozdělený zisk roku 2016 (účetnerozdělený zisk
uinulých let k 3l. l2,20l 6 činíl98.994.242,09 Kč). Učetni záyěrka yčetně auditor§ké zpró,ry a zpró,,y o vzlazích
je k dispozici akcionářům v sídle společnosti k nahlédnutí a dále je neřejněnq také na inleťneto,vych stránkdch

Společnosti,

K bodu 5 pořadu Schválení auditora
Nóvrh usnesení Schvaluje se auditor Ing. Eduard Kepók, auditor vedený Komofou quditoťů pod č, osvědčení
343 na účetníobdobí 2017,

uoozornění:
Akcíondři maji práuo zdarma nahládnout v ohdohí 30 dnů pře.d dalem konání valné hromady v pracnlních dnech
v době od 8,00 hod. do 14,00 hod, v sírlle společnosti na úěetní zavěrku Společnosti za rok 2016. Akcionářůn
nepříslušínáhrada nókladů, kteréjin vzniknou účastína ýalné hromadě.
Listiny ťýkajícíse valné hromady jsou pro akcionáře přístupné na internetolých strdnkách spoleénosti v!y!_
agravelkytynec.cz Rozhodným dnemje den předcházející dni konání valné hromady.

Ve Velkém Týnci dne 6. květrra 2017
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Hlavní údaje účetnízávérky za rok 2016 v tis, Kč:

celkem

Aktiva

Dlouhodob.maj.

akíiýa
rozlišení

oběžnó
Časové

l52 70l
12

celkem
výsledek

NáHa$,

l57 516

Výnosy

Hosp,

Pasiya
3ó2 l03
Vlastni kapitól
320 342
41 749
Cizí zdroje
]2
Časovérozlišení

362 ]03
209 360

3 448

celkem

154 068

Písemná plná moc k zastupování musí obsahovat jméno a bydliště zmocněnce i zmocnitele a musí z ní vyplýrat,
zda pisemnó plnó moc byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hrom(ltlóch. Tiskopis plné moci
pro zustupovúni na jeůÉlalné hronadě,je uveden níže:

PLNÁ MoC

bytent:

7ttlocnitel

zp ln om

Jméno a příjmení: .......................

o

cň

u

ji

.........,,,.,.,narozen/a.......,...................

bytem:

zmocněnec
dby mne ý plném rozsahu zastoupil na jednóní řádné valné hromady ctkciové společnosti
,4GR4 l/cllq- Týnec, a.s., která sa koná dne 22.6.2017 l,e 13,00 hod, lt jídelně nollé
administratiýní budoly a.s., a ío ve všech bodech pořadu jednání valné hromady. Tato plná
pouze pro tut) určcnou ýalnou hromadu.
nnc se uděluj€ pťo
^astoupení

Podpis zmocnitele
Zmocnění přiiímám:

podpis zmocněnce

