
av,

POZVANKA NA RADNOU VALNOU HROMADU

spoleČnosti
AGRo BYsTŘlcE a.s.

lČo 252824o9,se sídlem č.p. 10, 5o7 23 Bystřice
(dále jen jako ,,Společnost")

Představenstvo Společnosti v souladu s ust. § 377 odst. ]. zákona č.9O/2O1,2 Sb., o obchodních
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen ,,ZOK"| tímto svolává

řádnou vaInou hromadu Spo!ečnosti,

která se bude konat dne22.02.2Ot8 ve 13:00 hodin v sále Bystřické hospody na adrese Bystřice 111,

5o7 23,

poŘRo leoruÁruí vnlruÉ xRounoy:

A. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.

B. Schvá|ení jednacího řádu valné hromady.

C. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápísu a osob pověřených sčítáním
hlasů.

D. Rozhodnutí dle ust. § 375 a násl. ZOK o návrhu hlavního akcionáře Společnosti na nucený přechod
všech ostatních účastnických cenných papírů (dále též ,,Akcií") Společnosti na hlavního akcionáře
Společnosti, tj. společnost POLABSKÉ VllÉrÁnNY a.s., se sídlem Poděbrady, Dr. Kryšpína 510, okres
Nymburk, psČ 29o 1,6, lČo: 45t48678 (dále jen ,,Htavní akcionář").

E. Závěr valné hromady.

oaecNÉ tNroníuacr pRo vlasr]víry účRsrNlcxÝcx ceNJNÝcH papínŮ

1. Důvod svolání valné hromady

Tato řádná valná hromada je svolávána na základě žádosti Hlavního akcionáře Společnosti ze dne
16. 01. 2O78 v souladu s § 375 ZOK, který navrhuje, aby valná hromada rozhodla o přechodu všech
ostatních účastnických cenných papírů Společnosti na Hlavního akcionáře Společnosti.

2. Akcionářská práva ve vztahu k valné hromadě:

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení prostřednictvím písemně
zmocněného zástupce z řad akcionářů.



3.

a.

Registrace akcionářů nebo jejich zástupců bude probíhat od 12:30 hod v místě konání valné
hromady. Při registraci se akcionáři - fyzické osoby prokážou platným průkazem totožnosti. Člen
statutárního orgánu akcionáře - právnické osoby navíc předá aktuální výpis z příslušného veřejného
rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za společnost. Zmocněnec akcionáře se u
registrace prokáže průkazem totožnosti a dále předá písemnou plnou moc, nestanoví-li zákon jinak.

Plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na

více valných hromadách a podpis na plné moci musí být úředně ověřen v souladu s článkem 14 odst.
1 stanov Společnosti.

Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na nívysvětlení
záležitostítýkajících se Společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí
zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon akcionářských práv na ní. Akcionář je oprávněn
uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad jednánívalné hromady.

lnformace k návrhu rozhodnutí o nuceném přechodu Akcií na Hlavního akcionáře (viz bod D.
pořadu valné hromady):

určení hlavního akcionáře:

Hlavním akcionářem, který požádal představenstvo Společnosti o svolání řádné valné hromady, je

společnost POLABSKÉ MLÉKÁRNY a.s., se sídlem Poděbrady, Dr. Kryšpína 510, okres Nymburk, PSČ

29o 16,1Čo: 45148678, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu
B, vložce 1601. Hlavní akcionář je vlastníkem:

- 2907 kusů listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000 Kč emitovaných Společností,
- 772 kusů listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 5.000 Kč emitovaných Společností,
- 2947 kusů listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000 Kč emitovaných Společností,
- 683 kusů listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000 Kč emitovaných Společností,

což celkem představuje 96,79 Yo podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti.
Hlavní akcionář je tedy osobou oprávněnou k podání žádosti o svolání valné hromady za účelem
předložení rozhodnutí o návrhu na přechod všech ostatních Akcií na Hlavního akcionáře v souladu
s ust. § 375ZOK,

Rozhodné informace o určenívÝše protiplnění, závěrv znaleckého posudku:

Hlavní akcionář navrhuje poskytnout všem ostatním akcionářům Společnosti peněžité protiplnění
pro účely nuceného přechodu jejich Akcií na Hlavního akcionáře v souladu s ust. § 376 odst, 2ZOKve
výši:
- 836,58 Kč (slovy: osm set třicet šest korun padesát osm haléřů) za každou jednu kmenovou akcii

Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 1.000 Kč,

- 4.182,90 Kč (slovy: čtyři tisíce sto osmdesát dva korun devadesát haléřů) za každou jednu
kmenovou akcii Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 5.000 Kč,

- 8.365,80 Kč (slovy: osm tisíc tři sta šedesát pět korun osmdesát haléřů) za každou jednu

kmenovou akciiSpolečnosti na jméno o jmenovité hodnotě 10.000 Kč,

- 83.657,99 Kč (slovy: osmdesát tři tisíc šest set padesát sedm korun devadesát devět haléřů) za
každou jednu kmenovou akciiSpolečnosti na jméno o jmenovité hodnotě 100.000 Kč,



c.

Hlavní akcionář spolu s požadavkem na svolání valné hromady doručil Společnosti v souladu s ust.

§ 376 odst, ]. a 2 ZOK znalecký posudek č. 1,680/40/17 ze dne 18. 1,2, 2OI7 (dále jen ,,znalecký
posudek"), vypracovaný znalcem lng. Ottou Šmídou, místo podnikání: Na Jezírku 628,460 06 Liberec
(dále jen ,,Znalec"), kterým dokládá přiměřenost hodnoty protiplnění.

Závěr tohoto znaleckého posudku zní:

Při zpracování znaleckého posudku byla znalcem použita metoda kapitalizace zisků ze skupiny metod

výnosovýchvsouladusust.§24odst.2a3zákonač.!51,/t997Sb.,ooceňovánímajetkuadálebyla
použita metoda účetních cen ze skupiny metod majetkových v souladu s ust. § 24 odst. 1 zákona č.

I5I|L997 Sb,, o oceňování majetku. Znalcem oceněná výše přiměřeného protiplněnív penězích na

jednu akcii Společnosti je ve výši:

836,58 Kč (slovy: osm set třicet šest korun padesát osm haléřů) za každou jednu kmenovou akcii
Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 1.000 Kč,

4.!82,90 Kč (slovy: čtyřitisíce sto osmdesát dva korun devadesát haléřů)za každou jednu kmenovou
akcii Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 5.000 Kč,

8.365,80 Kč (slovy: osm tisíc tři sta šedesát pět korun osmdesát haléřů) za každou jednu kmenovou
akcii Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 10.000 Kč,

83.657,99 Kč (slovy: osmdesát tři tisíc šest set padesát sedm korun devadesát devět haléřů) za
každou jednu kmenovou akcii Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 100,000 Kč.

Hlavní akcionář zdůvodnil stanovenou výši protiplnění odkazem na závěry tohoto posudku. Výše
protiplněníje shodná s výší uvedenou v závěru znaleckého posudku.

vviádření představenstva společnosti k určené vÝši protiplnění:

Představenstvo Společnosti považuje v souladu s ust. § 377 odst, 2 ZOK navrženou výši protiplnění
ze strany Hlavního akcionáře doloženou znaleckým posudkem Znalce za přiměřenou, neboť
navrhovaná výše protiplnění je dle názoru představenstva Společnosti v souladu s údaji o
hospodaření a stavu majetku Společnosti, které má představenstvo k dispozici a navíc navrhovaná
výše protiplnění byla doložena znaleckým posudkem a není nižší než částka určená ve znaleckém
posudku znalce, což je postup souladný s ust. § 381 zok. stanovisko představenstva společnosti
k přiměřenostivýše poskytnutého protiplněníje uvedeno v příloze č. 1 této pozvánky.

vÝzva zástavním věřitelům :

Představenstvo Společnosti vyzývá v souladu s ust. § 377
oprávněné ze zástavního práva k Akciím Společností, aby
sdělili existenci zástavního práva k Akciím Společnosti
Společnosti.

upozornění vlastníkům zastavených akcií:

odst. 2 ZOK všechny zástavní věřitele
Společnosti (na adresu sídla) písemně
včetně specifikace zastavených Akcií

Představenstvo Společnosti upozorňuje ve smyslu ust. § 380 ZOK akcionáře Společnosti, že jsou
povinni bez zbytečného odkladu poté, co se dozví o svolání této valné hromady, sdělit Společnosti
(na adresu sídla) skutečnost zastaveníAkcií a osobu zástavního věřitele.

d.

e.



f. upozornění pro akcionáře společnosti na ieiich práva dle ust. § 379 zok a na možnost získat
bezplatně kopie údaiů o osobě Hlavního akcionáře a znaleckého posudku znalce:

Vsídle Společnosti budou vsouladu s ust. § 379 odst. 1,ZOK akcionářům zpřístupněny k nahlédnutí
dokumenty určené pro akcionáře Společnosti, a to údaje o osobě Hlavního akcionáře a znalecký
posudek Znalce, a to ode dne uveřejnění této pozvánky na valnou hromadu, v pracovních dnech od
09:00 hod. do ].4:00 hod. Představenstvo tímto upozorňuje, že akcionáři Společnostijsou oprávněni
požádat Společnost o vydáníkopiíúdajů o osobě Hlavního akcionáře a znaleckého posudku Znalce, a

to zdarma bez zbytečného odkladu po doručení příslušné žádosti akcionáře Společnosti.

ruÁvnH usruesrruí ŘÁoruÉ vnlruÉ xnounov n lsHo zoůvootrtĚní (ve zruĚruí pŘeoložrrvÉru xuvrvírvl
AKcloNÁŘEM):

1. K BODU B. - Schválení jednacího řádu valné hromady:

Nóvrh usnesení:

Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady předložený předsedou představenstva

Společnosti.

zdůvodnění:

Jednací řád upravuje pravidla, způsob, postup jednání a rozhodování valné hromady, včetně způsobu
hlasování akcionářů na valné hromadě. Jeho zněníje v příloze pozvánky.

2. K BODU C. - Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovate!ů zápisu a osob pověřených
sčítáním hlasů:

Ndvrh usnesení:

Valná hromada schvaluje předsedu valné hromady, zapisovale, 2 ověřovatele zápisu a 2 osoby
pověřené sčítáním hlasů.

zdůvodnění:

Tento požadavek vyplývá ze stanov Společnosti a ze ZOK. Návrh na obsazení orgánů valné hromady
podal předseda představenstva,

3. K BODU D. - Rozhodnutí dle ust. § 375 a násl. ZOK o návrhu hlavního akcionáře Společnosti na

nucený přechod všech ostatních účastnických cenných papírů (dále též ,,Akcií") Společnosti na

htavního akcionáře Společnosti, tj. společnost POLABSKÉ UÉrÁnNY a.s., se sídlem Poděbrady, Dr.

Kryšpína 510, okres Nymburk, PsČ 29o 16, lČo: 45t48678 (dále jen ,,Hlavní akcionář"):

Návrh usnesení:

V souvislosti se žádostí Hlavního akcionáře o svolání valné hromady Společnosti za účelem realizace práva

nuceného přechodu všech akcií ostatních akcionářů Společnosti na Hlavního akcionáře, se předkládá

následující návrh usnesení k tomuto bodu pořadu valné hromady Společnosti:



2.

,,Řádnó valnó hromoda společnosti AGR2 BYSTŘICE a.s., se sídlem č.p. 70, 507 23 Bystřice, lČO:
252 82 409, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Królové, oddíl B, vložka
17a0 Póle jen ,,Společnost") v souladu s ust. § 375 a nósl, zókona č. 90/2012 Sb, o obchodních
společnostech a družstvech (zókon o obchodních korporacích) (,,ZOK"):

7. určuje dle ust. § 382 odst. 2 ZOK, že hlavním akcionóřem Společnosti je společnost POLABSKÉ
MLÉKÁRNY o.s., se sídlem poděbrady, Dr. Kryšpína 570, okres Nymburk, psČ 290 76, lČo: 45748678
(dále jen ,,Hlavní akcíonář"), kteró vlastní ve Společnosti účastnické cenné papíry (akcie), jejichž
souhrnnó jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žódosti o svolónítéto valné hromady (tj, ke dni
16. 01. 2018) přesahovala a ke dni vyhotovení této pozvónky přesahuje 90 % zdkladního kapitólu
Společnosti a je s nimi spojen více než 90 % podíl na hlasovacích próvech ve Společnosti. Tato
skutečnost byla osvědčeno seznamem akcionóřů vyhotoveným ke dni 16.07.2078 a ke dni 22.02.
2078. Hlavní akcionóř je tedy osobou opróvněnou vykonat próvo nuceného přechodu účastnických
cenných papírů všech ostatních akcionóřů Společnosti na Hlavního akcionóře v souladu s ust. § 375
ZOK;

rozhoduje ve smyslu ust § 375 a nósl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického próva ke všem
účastnickým cenným papírům (akciím)Společnostive vlastnictvíakcionóřů Společnosti odlišných od
Hlavního akcionáře (tj. 93 ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000 Kč emitovaných
Společností,28 ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 5,000 Kč emitovaných Společností,
753 ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 70.000 Kč emitovaných Společností a 77 ks
listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000 Kč emitovoných Společností na Hlovního
akcionóře), q to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zópisu tohoto usnesení
valné hromady do obchodního rejstříku (,,Den účinnosti přechodu"); (uváděný počet akciíreflektuje
stav dle seznamu akcionóřů platného ke dni vyhotovení této pozvónky s tím, že pokud ke dni konóní
valné hromady bude íaktický stav dle seznamu akcionóřů odlišný, bude pro účely rozhodnutívolné
hromody poplatný tento případně odlišný počet akcil vyplývající z relevantního aktuólního seznomu
akcionóřů platného ke dni konání valné hromady a rozhodnutí valné hromady tak bude odróžet
aktuólní stav, který může být odlišný od shora popsaného stavu),

určuje, že Hlavní akcionóř Společnosti poskytne všem ostatním akcionářům Společnosti protiplnění
ve výši:

836,58 Kč (slovy: osm set třicet šest korun padesót osm haléřů) za každou jednu kmenovou akcii
Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 7.000 Kč,

4.782,90 Kč (slovy: čtyři tisíce sto osmdesót dva korun devadesót haléřů) za každou jednu
kmenovou akcii Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 5.000 Kč,

8,365,80 Kč (slovy: osm tisíc tři sta šedesát pět korun osmdesót haléřů) za každou jednu
kmenovou akcii Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 10.000 Kč,

83.657,99 Kč (slovy: osmdesót tři tisíc šest set padesót sedm korun devadesót devět haléřů) za
každou jednu kmenovou akcii Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 100.000 Kč,

a dóle určuje, že protiplnění poskytne Hlavní akcionóř, resp. jím pověřenó osobo, akcionářům ve

lhůtě do jednoho týdne ode dne, kdy tyto osoby odevzdají listinné okcie Společnosti, ne však dříve,
než nostane Den účinnosti přechodu. Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil Hlavní akcionóř
znaleckým posudkem č. 1680/40/17 ze dne 18, 12.2017 vypracovaným znalcem tng. Ottou Šmídou,
místo podnikání: Na Jezírku 628, 460 05 Liberec. Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě
protiplnění předal Hlavní akcionóř společnosti Komerční banka a.s., se sídlem Praha 7, Na Příkopě



5.

33, čp. 969, PSČ 77407, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v praze,

v oddíle B, vložce 1360, která je bankou s licencí udělenou Českou nórodní bankou (,,Pověřená
osoba"). Skutečnost, že Hlavní akcionóř předal Pověřené osobě peněžní prostředky ve výši
odpovídající celkové čóstce protiplnění pro všechny ostotní akcionóře Společnosti, doložil Hlavní
akcionóř před konóním valné hromady předáním potvrzení vydaného Pověřenou osobou
představenstvu Společnosti. Akcionóřům Společnosti bude protiplnění vyplaceno na bankovní účet
uvedený při předložení akcil;

stanoví, že listinné akcie Společnosti předkládají ostatní akcionóři odlišní od Hlavního akcionóře
v souladu s ust. § 387 odst. 7 ZOK do 30 dnů po Dni účinnosti přechodu, o to v sídle Společnosti
v pracovních dnech od 08:00 hod. do 73:00 hod.;

upozorňuje, že akcionóři Společnosti jako vlastníci ostatních listinných okcií Společnosti odlišní od
Hlavního akcionóře jsou povinni předložit akcie Společnosti do 30 dnů po Dni účinnosti přechodu,
přípodně v dodatečné lhůtě určené Společností, která by nebyla kratší než 74 dnů, jinak bude
SpoleČnost postupovat podle ust. § 346 odst, 7 věta první ZOK (tj. prohlóšení akcií za neplatné),
Pověřenó osoba poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlostníkem účastnických cenných papírů
Společnosti ke Dni účinnosti přechodu, ledaže je prokózón vznik zóstavního próva ktěmto cenným
papírŮm, pak poskytne protiplnění zóstavnímu věřiteli - to neplotí, prokáže-li vlastník, že zóstavní
próvo ještě přede Dnem účinnosti přechodu vlastnického próva zaniklo (§ 389 ZOKI

zdůvodnění:

Společnost POLABSKÉ MLÉKÁRNY a.s. je hlavním akcionářem ve Společnostive smyslu ust. § 375 ZoK a
je tedy osobou oprávněnou požadovat svolání valné hromady, která má rozhodnout o přechodu všech
ostatních účastnických cenných papírů Společnosti na Hlavního akcionáře. Hlavní akcionář doručil
SpoleČnosti dne 16. 01. 2018 žádost o svolání valné hromady dle ust. § 375 ZOK a vsouladu s ust, §
376 odst. 1 ZOK doložil přiměřenost protiplnění znaleckým posudkem nikoliv starším než 3 měsíce,
s jehoŽ závéry se představenstvo Společnosti ztotožňuje a považuje navrženou výši protiplnění za
přiměřenou. Hlavní akcionář rovněž doložil, že Pověřená osoba disponuje finančními prostředky pro
výplatu protiplnění. Z hlediska náležitostí ZOK tedy Hlavní akcionář splnil své zákonné povinnosti
nezbytné pro odsouhlasení procesu nuceného přechodu účastnických cenných papírů.

V Bystřici dne 22.01. 2018

lng. Pavel Blažek
předseda představenstva

AGRo BYsTŘlcE a.s.

Příloha č. 1: STANovlsKo PŘEDSTAVENSTVA
Příloha č. 2: Návrh jednacího řádu


