
Zápis z jednání valné hromady společnosti OBRUČ-Agro a.§. Černovice
konané 2.6.2074 v sídle společnosti Cernovice 126

Jednání zahájila předsedkyně př,edstavenstva ing. Severinová.
Přivítala přítomné, oztámila, že je přítomno včefirě zmocněných akcionářů 42,45%a a valná
hromada je usnášení schopná.
Poté seznámila přítomné s programen.jednání, který byl zveřejněn na pozvánce.
Platnost valné hromady bude ověřena notářkou paní JUDr,Alenou Havránkovou a bude zažádáno na
KOS v Brně o změny v obchodním rejstříku.

l.Zahájenl
2.Volba orgánů valné hromady
3 , Přijetí usnesení o podřízení se zákonu o obchodních korporacíchjako celku
4.Přijetí usnesení o zrušení dosavadního znění stanov a.s. ze dne 19,4.2002 a přijetí nového

znění stanov
5.Zprava o ěinnosti představenstva a dozorči tady zarok 20l3
6,Zprávao hospodaření za rok 20l3
7.Usneseni azávér

Po zahájení bylo přistouperro k bodu 2, Volba orgánů
Předsedou VH byla nayržena Ing.Severinová - byla schválena všerni hlasy,
Zapisovatelkou byla navržena paní Ludmila Kšicová * byla schvalena všemi hlasy.
Ověřovateli zápisu byli. navrženi: paní Anna Stejskalová a pro nepřítomnost pana Kšici byl
nalT žen pan Flantišek Červinka - oba byli scháleni všemi hlasy.
Pro sčítáním hlasťt byl navržen pro nepřítomnost pana Němce pan František Jílek - byl schválen
všemi hlasy.

3.a 4. Předseclkyně VH seznámila přítomné s povirrností a.s. podřídit se zákonu o obchodních
korpora cích jako celku a o povinnosti zrušit dosavadní stanovy a při.jmout úplné nové znění stanov.
Náwh stanov byl z.veřejněn spolu § pozvánkou na VH na strankach společnosti www.obruc-aglo,cz
a do zahájení VH k němu nebyly vzneseny žáďné připomínky. Přesto předsedkyně VH celé zněni
stanov přítomným přečetla a hlasováním byly tyto stanovy jednohlasně přijaty.

5. Zpráva o činnosti představenstva a dozorčí rady za rok 2013 - ing.Severinová
Zpráv a je pŤíloltou zápisu,
6.Zpráva o hospodaření za rok 2013 - paní Kšicová
Zptáva je přílohou zápisu.
7.Usnesení:a) VH schvaluje, že se OBRUČ-Agro a.s, podrobila ákonu o obchodních

korporacích.iako celku
b) VH schvalu.ie přijetí novýclr stanov a úplné zrušení stanov z roku 2002
c)VH schvaluje zprávu o činnosti představenstvazarok 20l3
d)VH schvaluje zprávu o lrospodaření a.s. za rok 20'13 arozdělení zisku na úlrradu

ztráty z min. let.

V Černovicích dne 2.6.2014

Zapsala: L.Kšicová
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Sfrana pnní l94/2014
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Notářský zápis

sepsaný dne druhého června roku dva tisíce čtrnáct (2,6.2a14} Innou, JUDr.Alenou
Hivránkovou, Ph.D., notářkou v Blansku, se sidlem Blansko, nám. Republik1, 1262/3, PSČ 678
ů1, na mistě samém v sídle společnosti OBRUČ - Agro, a.s., tj. na adrese Černovice 126, PSČ
6?9 75. kam jsem se dastaviia na žádost akciové společnosti OBRLiČ - Agro, a,§.7 §e sídlern
Čerrrovice lj6, okes filansko, PSČ 6?9 75, IČ 25304t01, zapsané vobchodním rejstřiku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B.vložka2033,

ozhodnutí
řádnó valné hromady společností

OBRUČ * Agrq a.s.

dle § 80a notářského řádu, který obsahuje osvědčení existence právních jednáni a formalit,
kterým jsou právnická osoba případně její orgán povinny a osvědčení o obsahu přijatých
rozhodnutí

čÁsr pRvNí

l.

Řaana vahá lrromada se konala dnešního dne, tj, dne druhého června roku dva tisíce čtrnáct
(2.6.2av) na místě samém v sídle společnosti na adrese Černovice l2ó, PSť] 679 75, a zťrčastnili
se jí akcionáři společnosti OBRUC - Agro, a.s. dle listiny přítomných, .ienž mně notářce, byla
přerJlozena svolátelem valné hromady akciovou společností OBRUČ - Agro, a.s. zastoupenou
předsedou představenstva paní Ing.Vladimírou §everinovou. Totožnost akcionářŮ tnnou,
JUDr.Alenou Havránkovou,Ph.D., notařkou v Blansku, dle platných úředrrích průkazů zjišťována
nebyla z důvodu velkého poětu akcionářů a vychiizela jsem z ťrdajů uvedených v lislině
přítomných, jenž ivoří přílohu číslo dvě tohoto notářského ápisu a jqiž správnosí potvrdil
svolatel valné luomady akciová společrrost OBR(.JČ - Agrtl, a.s. zastoupená předsedou
představenstva pani Ing.Vladimírou SeverinovO§. ----.--

NZ
N

1

)

l,.ry
,l,e
1#lw| '!

*ť1# i
s
§]ť,

tl
#

i?
l
&

]li
i.
l

#a
,J

§
bo*J[,



strar:a rlruhá

Za statu:ární orgán společ*osti b1"!i přít*rn** y,ř.t:,s*,*;a :.ií,l*lw;,*,uar:slis,a ř*ní }ng, Vladimíra
S*l,erin*vá, nar. ]8" fiina 1956. Lryterra í_"*mlrifla *. frlu- l,tuiíl li,l * .:-iieiiseda představenstva
pan L{iroslav Peša, nar. l3. kvěr,ng ? *ťr&- b,:"',.*::: {"'ťríb;ru":|,;," * 3t{- 679 75, a člen
přerlstar.enstva pan Par.el Kubíček, nar. ]j. z#: |"tii"" !rz'l:r: í.j*,.:,.9:.]_r,o _:]. řSČ 679 23" Za
dirznrči radu společnosti b,r,li přítonrni přeCse.ir j,,.;,:;, lffi: n}li|, *;.*=:*,, řjr,oňka, nar. 20,
biezna 1950, bytenr Černovice 28, PSČ tl79 75, rn:-;i,,:;t;+*;. r. žr.:.:,,:.,93giL, fiáll Libor Kučera,
nar. f9. března rlZ;. Ú}rern C.*o"i"" 35. PSť, ó;+ ;í" ;,.*, ;:,;,ť" -:-,. :j:: Pavel Flígt, nar,
14. května 195l, bytem Černovice 14t}, P§Č 6?* ?5",.l*;i-;:.*; ."j"h"Á,.,*",".; prrrkázána dle
platrrlig§ úředrrích průkazťr a dnešního dne přede mn$u, **ea't.:,*, i: ,- .*. -]; isůu svéprávní
a nejsou ve svéprávncrsti omezeni

)

Na základě předložených listin v rámcj přípravy této vairrd hrtwrulv 
"r 

frů /:*álri]i$* rrl* §'*;,":-iíi$sli
přijejírn jednání osvědčriji níže uvedené formality a právní jednán; u,rťe:* :ř" ť;- -,- ;-:,, ,.,:";í

l přr:itirn předmětných rózhodnutí:---*-*-----

a) Existence společnosti byla crvěřena dle výpisu zobchodníhn rejstřik* l,*+í*s:aihl, rn;:"i*{::
soudem vBmě. oddíl B, vloŽka 2033 ze dne 2,6,?aW vr,}itrtrrreneht: zpr_r;;,,5;u",* 

";;,;
INTERNET na adrese https://www.orjustice.cz. Dle prohlášeni přltrrrnn";h,: ::ird*r,:.
představenstva paní lng.Vladimíry §everinové jsou údaje eibsažené v cit*vnndm a pi**i,:ž*n*rn

výpisu z obchodního rejstříku aktuálni a cldpovídají skutečnosti.

,il
Ere.

tr) Působnost valné hrclmady k přijetí předmětný,ch rozhodnuti h,vla z,iisi**íj ;l li-i;ii,
galzaÉ Sb. a z článku l0. orlstavec 3. stanov akciovd společntrti ;i: {,;*,.

prohlášení přítomného předsedy představenstva parri jng.Vl*di:,l:ílr- §ťul',:n

\_l
j, 

-. ,j,Jle
,_,.l*;. 

^

postední aktuální znění stanov akciové společnosti.

c) Způsobilost, v,alné hrornariy k přijetí předmětných rozhcctrnuri b"l --, ,, i""",* ;

-zpozvánky rra řádnou valnou hromadu ze dne 28.4,2{)14,;113 ir:;,í: T .:l.,l',;, ;.,.l,; ,*,3nx tohcrto

notářského zápisu a dle prohlášení předsedy představenstl,{t p*,:]? *;'"'"**;=:;l *+.,*ri:r*r,é b;4a
vsoutradu sčlánkem l1 odstavec 3. stanov společnosti rd*glánz- - ;j*T::; "ť-iř .lcjr:nářŮnr

společnosti na adresu bydliště uvedenou v seznamu akti,.,n"lfi; l,t *,i*,,i- ;*, ::.* k*nánim
valné hromady. Dále ve smvslu ustanovení § 406 zákar:; i Ů. ' ": :- :;J.,: :. .ruhodnich
společntlstech a družstvech (zákon o obchodních knrp*r";;' -. " -, aj: :;* ., i* hr*mady
pozvánka uveřejněna nejméně 30 dnů přede dnem k*rs,x:r! ,l,:::l== .:-i.i:"T :i iii, nt j*l*r*etor.ných

strankách spolďnosti www.crbruc-agro.cz. a t$ ť:_l : :: * : :- :*.-. ::,-ti být na
internetových stránkách spcrlečntrsti ur.,eřejnčna až ;.,, ,.:--" ._ - { .r: * j ]§*n,tady a

přédseda představenstva pani Ing.Vladimíra tev*:ri::lrr * fiíi:::š ;- - , ,, ,,: 
*t 

_ \-, : jl,.j xkutečnost
potvrdilaivým prolrlášenim. Já. notářka. jsem si ul*;,*,:,ť , } r-,--o, *;., j :Jn"::,-.n,.tiJ* tlvěřila
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dne 2.6.20 l 4 na,r}še uvedených internetovvch str:i*kái |, iílťilŤ§š:: . ]



ffi

strarra třetí

- z citovaného výpisu z obchodního rejstříku--

_ z úplného znění stanclv akciové společnosti ze dne 12.4,?a02, které nri předložil přítomný
piedseda před staven stva paní Ing. Vladimíra Severinová, ------------

- ze seznamu akcionářů, ktery mně. notářce, předložil přítonrný předseda představenstva paní
Ixg, Yladinríra Sevednová, ------------

- a z ntélro osobního zjištění, nebrrt' jsem byla na valné hrclmadě přítomna a z listiny přitomnýclr,

kt*rá mně byla předložena a v níž jsou zapsáni akcionáři přítomrií rra valné hromadě, jejíž
správnost potvrdil svolatel valné hromady akciová společnost OBRUČ - Agro, a.s. zasloupena
pi"edsedou představenstva parri lng.Vladimírou §everinovou ve srnyslu ustanoveni § 413

*dstavec 3 zákana č. 9a/2an Sb., cl obchodních společnostech a družstvech (zákon o crbchodních
kr:rporacích), Dle prohlášení svolatele valné hromady akciové společnosti OBRL]C - Agt,o, a.s,

zssrtrupené předsedou představenstva paní Ing.Vladimirou Severinovou jsou na valné hromadě
přitamni akcionáři společnosti rlisponujicí celkem 8827 platnými lrlasy ve smyslu Článku 7.

odstavec 8. stanov společnosti, kde je uvedeno ,§a každých 1.000," Kč jmenovité hodnoty akcie
připadá jeden hlas,'o z celkového pošru20792 hlasů, tj. 42,45Yo všech hlasů akciclnářŮ.--

Způsobilost valné irromady k přijetí předmětrrých rozhodnutí byla rovněž potvrzena prohlášením
předsedy valné hromady paní Ing. Vladimírou Severinovou, nar. 18. října 1956, pobytem

i_timnička 6, PSČ ó66 0t, s bydlištěm stejně jako pobl,ten, jehtlž tctožnost byla prokázálra dle

p}atného úředního průkaz,u a která prohlásila, že je svéprávná a neni ve svéprávnosti omezena a

jenž byla zvolena do funkce předsedy valné hromady v rámci bodu 2, programu valné hromady,

iiávrh na voltru orgánů dnešní valné hromady přsdnesl předseda předsravenstva spoleČnosti paní

Ing.Vla<limira Severinová, nebyly vzneseny žádné dotazy, připominky, doplňující návrhy ani

prate§ty a po provedeném hlasovani byla paní Ing"Vladimíra §everirrová zvolena do funkce

předsedy dnešní valné hromatly jednomyslně, tj. 100% všech hlasů akcionářŮ oprávněných
k výkonu hlasovacího práva.

Předseda valné hromady paní lrrg.Vladirrrít,a Severinová prohlásila, že otgán právnické osoby -
vainá lrrcrnrada je způsobitá přijimat rozhodnutí. Proti prohlášení předsedy valné hromady cr

způsobilosti valné hromady k přiietí předmětnýoh usnesení nebyl vznesen žádný protest Či

3g zátiladě shora uvedených zjištění osvědčuji existenci právních jedrráni a formalit, ke
}*tc§nr je právnická eisořra, popřípadě jeji orgán povinen a při kterých jsem byla přítomnao
u prr:blašujin že právni jednání a formalify jsou v souladu s právnimi předpisy í stanovami
spcnečnostin pokud jde o změnu stanov společnosti a o podřízení se společnosti zákonu o
*řr.eh*dních korporacích jako celku podle § 777 odst. 5 zákon* o obchodních korporaeích.--



§trana čtvná
čÁsr DRuHÁ

l-

Řádnou valnou hromadu zahájila ve 13.ú0 hodin paní Ing.Vladimira §everinová, PÍedseda

představensfva, která byla piedstavenstvem pověřena, aby_ řidila řádnou valncru tu^omadu do

dob1, než budou ^"l;;y Gái] raa"e valné hicrmady. Paní Ing.Vladirrrira Severinová Přivítala

akcionáře u kon*tutárrálá,"ž,""íádná va}ná hromada je usnášeníschopná, zopakovala program

iednání obsažený u p*rrao"" na valnou hromadu u po8.t Platných lrlasŮ rra valné hrtlmadě'-------

z.

Dále v rámci bodu druhéhtl pořadu jednání paní Ing.vladimíla severinová píerlrresla návrh

usnesení ohledně ""riv'"rgai,i 
á""s""; *adne val,,é iromacly ČástsČně rrdliŠně neŽ je uveden

v pozvánce na ualn.ru-ňro*"rou ze dne 28.1"2§14 a to pokud jde o ověřovaiele zápisu a os<lbu

pověřenou sčítáním hi;rů, vůči přednesenému návrhu neb_v-ly vznesen}, žádné dotazy,

iiipomint y, doplňujicí návrh1,,ani protesty

Nazákladěsvépřítomnc:sÍipřijednánísvěclču'ji,žeřůdnávaÍnáltrtntadapa
;;r;;;;;;í irai a*ižio-|rioaiiranání přijata usneseni nósledt$fuíko r_lĎsťj/ttl;__

Předsedou valné hromady se volí pani Ing.Vladirníra Severinová, _,_____

Zapisorratelem se volí pani LuamitaKšicová,-
6věřovateli zápisu ,. "oriň František červínka apaní A,nna §tejskalc,vá,

ósobou pověřónc,u sčítáním hlasů se voli pan František Jílek,________

o tcrmttr usnesení valné trromady bylr: hlasovano zvednutim ruky. RozhodriÝ' PoČet hlasŮ Pro jeho

při|eti, který byl zjištěn ze zákanazustanovení § 4l5 {kon3 č" 90l20l? §b, je většinahlasů

př"ítomných aucionarů, i;;" ;;;;""y uliaau;i.;irráu většinu. Stanov.v jinou větŠinu nevYŽadujÍ'

Rozhodný počet hlaii 
'ili{ 

qh+. nio frii"ti"uinesení hlaswali Přítornní akcionáři rra řádné

valné hromadě majicí 8827 platných hiasů, což odpovi dá ,10a% 
všech přítomných hlasů

akciorrářů. proti neby1 nikda a nikdo se i"iari*t hlasování,,,Výsledek hlasování sdělila paní

lng.Vladimíru s*r.riiroo {--á:d;sem ,"i,stea*k hlasování zjistila pozorovánírn hlasujících. Prclti

uýionu hlasovacího prava nebýl}, vzneseny žádné námitky,___-__-

tr

čÁsr rŘErí

1.

V rámci bodu třetího pcrřadu řádné valné hronrady předseda valné hromady paní lpg.Vladimira



§trana pátá

§everinová seznámita přítornné akcionáře s návrhem usrresení tak, jak je ut'eden 1199zY;fce 
na

valnou hromadu ze dná 28.4.2al4. Vůči přednesenému návrhu neby|y vzneseny žádné datazy,

připornínky, doplňující návrhy ani protesty.

.*ffi

I.u záktactě své přitomnosíi při jednání o svě d č u j i, že řódná valná hrotnada po

prclietlnúní badli třetího pařaůl jednání piijala tlsnesení násle&ýícíhtt uh,sahu:^,

Valrrá hromarla sehvaluje, že §e společnost OBRUČ - Agro, a.s., se sídlem Černovice 126, PSČ

6?9 75,, lč zs:o+to1,Lapsanáv o'bchodním rejsříku vedeném Krajským soudem v Bmě, oddíl

B,vložka 2033, podrobilá zákonu cl obchodních koryoracích jakr: celku. Tato změna stanov

nabývá účinnosti dnem, kdy bude zveřejněn zápis této skutečnosti do obchodního rejstříku

způiobenr umožňujícim dállrrvý přístup podte zákona o veřejných rejstřícich právnických a

fozických osob, -------

ť_} ti:mto usnesení valné hromady byto hlasováno zvednutím ruky. Rozhodný PoČet hlasŮ Pro jeho

llit*ii, který byl zjištěri ze zákona zu§tanovení § 416 odstavec. t z_a\onl,i. 9fJ/.2al2 Sb, se

i;".i*<lu3e *o*,ú, aiespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů,^§|aie stanovY

,iioaujijinou většinu. Stuno"y jinou většinu nevyžadují" Rozhodný počet hlasŮ.Činí 5885, Prcl

ri:ieti usnerení hlasovali vSictrni přítomní akcionáň na řádné valné hromadě mající 8827

pixrných hlasů, což odpovídá l00% všech přítomných hlasů akgionářŮ, Proti rrebyt nikdo a nikdo

s* nezdržel hlasování, Výsledek hlasování sdělila paní Ing.Vladimira Severinová a já jsem

r 3 sledek hlasování zjistiia pozorrrváním hlasujících, Pro1i výkeinu hlasovacího Práva nebYlY

1."ai]ťseny žádné námitky,--.- ---

{,l_tr,ěclčuji, že rozhtldnuti valné hromady výše uvedené bylo _valnou 
hromadou přijato a dle

art*lr* náeoru obsah rozhodnuť je v souhdu s právními předpiry i stanovami společnosti, -

2.

1, rs*:ei bodu čtvrtého pořadu řádné valné hrornady předsetia valné hromady paní Ing.vladirníra

i*l,*rin*r.á seznámila přítomné akcionáře s návrhem usnesení tak, jak je uveden v pozvánce na

rilj::l"l.t hronradu ze dne 28.4,2al4 a přečetla celý text nově navrhovaných stanov. Vůči

ťc*i:*se nénru návrhu nebyly vzne§eny žádné dotazy, připominky, doplňujíci návrhy ani protesty,

'",; ;á*ir;./e své přítonnasti při jecínání ťr § r,e d č u j i, že řádná valná hrontada po

:,st,.i$náttí hoc{ti čnrtého poiadu jednóní přijala usnesení následujícího obsahu:-,

:;];ig,ú hromada zrušuje v celém rozsahu dosavadní znění stanov akciové společnosti ze dne

:::1,:{i{}:, }iteré nahrazuje úplným novým zněním. Nové znění stan<lv sPolečnosti je tohoto

:l /lc:;*"


