PoZVANKA
Představenstvo akciové spoleěnosti
AGRA Velký Týnec, a.s.
se sídlem Velký Týnec, Bystřická 704, PSČ: 783 72
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka2318

svolává

řádnou valnou hromadu,
na čtvrtek 21. června 2018

od 13,00 hod.

v

jídelně nové administrativní budovy a.s.

Pořad jednání valné hromady:
jednací řád a volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromadyo zapisovatele,
ověřovatelů zápisu a sčítatelů)
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, o stavu majetku, ročníúěetnízávěrka za rok2017
a návrh na způsob rozdělení hospodářského qýsledku
3.Zpráva dozorěí rady o kontrolní činnosti, stanoviskokřádné úěetní závěrce a návrhu
představenstva na způsob rozdělení hospodářského r"ýsledku
4. Schválení ročníúčetnízávěrky zarok2017 a rozdělení hospodářského,v-,ýsledku
5. Schválení auditora
6. Závěr

L Zahájeni,

Návrhv usnesení k iednotlivým bodům pořadu valné hromadv:

K bodu

1 pořadu Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona a stanoý společnosti a
navazuje na dosovadní prmci společnosti.

K bodu

4 pořadu - Schválení ročníúčetnízavěrky za rok 2a ] 7 a rozdělení hospoddřského vysledku:
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje výročnízpráuu, ročníúčetnízá,,lěrku za rak 20 ] 7 a rozdělení zisku ve

výši6.794.313,08Kčtak,žeziskserozděluje:částkavevyši1.998"000,-Kčnavýplatudividend(tj.2,0%-na
10.000,- Kč nom. hodnoty I akcie tedy připadá 200,- Kč hrubého rynosu) a zbytekve vyši 4.796.3]3,08 Kč
zŮstane jako nerozdělený zisk roku 20l7 (účetnerozdělený zisk minulých let k 3I .12.20l7 činí200.442.455,08
Kč). Učetnízavěrka včeíněauditorské zpróvy a zpr6.y o vztazích je k dispozici akcionářům v sídle společnosti
k nahlédruuía dále

je

nleřeJněna také na internetových strankách společnosti.

K bodu 5 pořadu - Schválení quditora
Návrh usnesení - Schvaluje se auditor Ing. Rostislav Oháňka, auditor vederty Komorou auditorů pod
osvědčení] ]57 na účetníobdobí 20]8.

č.

upozornění:
Akcionáři mají práryo zdarma nahlédnout v období 30 dnů před datem konání valné hromady v pracovních dnech
v době od 8,00 hod. do ]4,00 hod. v sídle společnosti na účetnízóvěrku společnosti za rok 2017. Akcionářům
nepříslušínáhrada nákladů, kteréjim vzniknou účastína valné hromadě.
Listiny týkajícíse valné hromady jsou pro akcionáře přístupné na internetotlych stránkách společnosti www.
agravelkvt.vnec.cz Rozhodným dnem je den předcházející dni konání valné hromady.

Ve Velkém Týnci dne 6. května 20l8

Ing. Miroslav Wrana v.r.

Ing.

předseda představenstva a,s.

+ť1

Miloš purny

člen

GRA Velk

7$

Bvstřická 704
7ž VELKÝ TYNEC

ňzáagaqla,

_

Tel, E85 391 55

rady a.s.

Hlavní údaje účetnízávěrky za rok 2017 v tis. Kč:

celkem
368 983
Dlouhodob.maj. 237 400
Oběžná aktiva
l3I 566
Časovérozlišení
]7

Aktiva

celkem
uýsledek

Výnosy

Hosp.

1

55 777

Pasiva
368 983
327 I37
Vlastní kapitál
41 835
Cizí zdroje
t1
časovérozlišení
celkem

NáHady

148 983

6 794

Písemná plná moc k zastupování musí obsahovat jméno a bydliště zmocněnce i zmocnitele a musí z ní ryplyvat,
zda písemná plná moc byla udělena pro zqstoupení na jedné nebo více valnych hromadách. Tiskopis plné moci
pro zastupování na jedné valné hromadě je uveden níže:

PLNÁ MoC
Já nížepodepsaný
Jméno apříimení:

....... narozerl/a ...."...,

bytem:

zmocnitel

Jméno a

příjmení:

zplnomocňuji
...........narozen/a

bytem:

zmocněnec
aby mne v plném rozsahu zastoupil na jednání řádné valné hromady akciové společnosti
AGRA Velbý Týnec, Q,s., která se koná dne 21.6.20]8 ve 13,00 hod. vjídelně nové
administrativní budovy a.s., a to ve všech bodech pořadu jednání valné hromady. Tato plná
moc se uděluie pro zastoupení pouze pro tuto urČenou valnou hromadu.

Dne
Podpis zmocnitele
Zmocnění přijímám:

podpis zmocněnce

