Stanovy 2014

D Ú B R A V A – A G R O, a.s.
se sídlem Kuželov 106
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Č á s t I.
Založení akciové společnosti a obecná ustanovení
§1
Založení a vznik společnosti, podřízení se zákonu o obchodních korporacích
1. Akciová společnost DÚBRAVA-AGRO, a.s./dále jen „společnost“/je právnickou osobou,
která vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 1. ledna 1998.
2. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu
B, vložce 2530 a má přiděleno identifikační číslo 25513150.
3. Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
(dále jen „zákon o obchodních korporacích“) jako celku.
4. společnost zvolila dualistický způsob řízení společnosti
5. Internetové stránky společnosti jsou umístěny na adrese www.dubrava-agro.cz
§2
Obchodní firma a sídlo
1. Obchodní firma společnosti zní: DÚBRAVA-AGRO, a.s.
2. Sídlo společnosti: Kuželov 106, PSČ: 696 73
§3
Předmět podnikání společnosti
1. Předmětem podnikání / činnosti/ je:
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem
zpracování nebo dalšího prodeje
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
nakládací práce, výkopové práce a terénní úpravy
poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
2. Společnost může pro dosažení předmětu své činnosti používat služeb třetích stran, může se
také podílet za tím účelem na jiném podnikání v souladu s obecně závaznými právními
předpisy.
§4
Jednání a podepisování za společnost
1. Jménem společnosti je oprávněn jednat každý člen představenstva. K zavazování
společnosti a způsobem, kterým tak činí, je oprávněn předseda představenstva nebo
místopředseda představenstva, kteří se zapisují do obchodního rejstříku
2. Podepisování se děje tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis dva členové
představenstva, z nichž jeden musí být předsedou představenstva nebo místopředsedou
představenstva.
Č á s t II.
Základní kapitál společnosti a změna jeho výše
§5
Základní kapitál
1. Základní kapitál společnosti činí 31 600 000,- Kč (slovy třicetjedenmilionšestsettisíc korun
českých).
2. Všechny akcie společnosti jsou v plném rozsahu splaceny.
2

3. Základní kapitál společnosti je rozdělen na 31 600 akcií, znějících na jméno, z nichž každá
má jmenovitou hodnotu 1.000,- Kč. Akcie na jméno jsou vydány v listinné podobě a nejsou
veřejně obchodovatelné.
4. Emisní kurs se rovná jmenovité hodnotě akcie znějící na jméno.
§6
Zvýšení základního kapitálu
1. Zvýšení základního kapitálu společnosti lze uskutečnit všemi způsoby, které dovoluje
zákon o obchodních korporacích.
§7
Snížení základního kapitálu
1. Snížení základního kapitálu společnosti lze uskutečnit, které dovoluje zákon o obchodních
korporacích.
Č á s t III.
§8
Forma akcie a převody akcií
1. Společnost vydala jen akcie na jméno, vede seznam akcionářů, v němž se zapisuje druh a
forma akcie, její jmenovitá hodnota, firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a
bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě číselné označení akcie a změny těchto
údajů.
2. Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna ve vztahu ke společnosti vykonávat osoba
uvedená v seznamu akcionářů.
3. Akcie musí obsahovat :
- firmu a sídlo společnosti
- jmenovitou hodnotu
- označení, že akcie je na jméno
- výši základního kapitálu a počet akcií k datu emise akcie
- datum emise a podpisy dvou členů představenstva oprávněných podepisovat za
společnost k datu emise
4. Převoditelnost akcií na jméno může být prováděna jen s předchozím souhlasem
představenstva. Společnost má předkupní právo na odkoupení akcií za cenu přiměřenou
jejich hodnotě.
Představenstvo se musí vyjádřit do dvou měsíců od doručení žádosti o převod akcií. Pokud se
společnost nevyjádří do dvou měsíců od doručení žádosti, má právo akcionář převádět akcie
dle svého uvážení.
Část IV.
Práva a povinnosti akcionářů
§9
1. Akcionářem společnosti se může stát fyzická osoba i právnická osoba, která se stane
majitelem jejich akcií.
Jinak se fyzická osoba i právnická osoba může stát akcionářem společnosti při zvýšení jejího
základního kapitálu, převzetím povinnosti splatit nově vydané akcie a splacením jejich
nominální hodnoty.
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§ 10
Dividendy
1. Akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti /dividendu/, který valná hromada určila
k rozdělení podle výsledku hospodaření. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty
jeho akcie /akcií/ k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů.
2. K výplatě dividend nelze použít základního kapitálu. Podíl členů představenstva a dozorčí
rady na zisku /tantiému/ stanoví valná hromada ze zisku schváleného k rozdělení.
3. Dividenda a tantiémy jsou splatné do jednoho roku ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné
hromady o rozdělení zisku.
4. Společnost vyplatí dividendu a tantiémy v místě sídla společnosti, nerozhodne-li valná
hromada svým usnesením jinak.
§11
Podíl na likvidačním zůstatku
Po zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku
společnosti, a to v poměru jmenovité hodnoty jeho akcie ke jmenovité hodnotě akcií všech
akcionářů.
§12
Účast na valné hromadě
1. Akcionář je oprávněn zúčastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní
vysvětlení a uplatňovat své návrhy a protinávrhy. Počet hlasů akcionáře se řídí počtem akcií o
jmenovité hodnotě Kč 1.000,-.
2. Hlasování na valné hromadě bude veřejné /aklamací/, v případě, že valná hromada nebude
souhlasit, bude hlasování tajné.
3. Akcionář /akcionáři/, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje alespoň 5%
základního kapitálu, mohou požádat představenstvo o svolání mimořádné valné hromady
k projednání navržených záležitostí. Představenstvo svolá mimořádnou valnou hromadu tak,
aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání. Nesplní-li
představenstvo tuto povinnost, rozhodne soud na žádost akcionářů, u nichž jmenovitá hodnota
přesahuje alespoň 5% základního kapitálu o tom, že je zmocňuje svolat mimořádnou valnou
hromadu.
4. Každý akcionář, člen představenstva nebo dozorčí rady, může požádat soud ve lhůtě do 3
měsíců od konání valné hromady, aby vyslovil neplatnost usnesení této valné hromady, pokud
je v rozporu s právními předpisy, zakladatelskou listinou nebo stanovami.
5. Akcionář má další práva a povinnosti stanovené zákonem a těmito stanovami.
Č á s t V.
Organizace společnosti
§13
Orgány společnosti
1. Orgány společnosti jsou:
a/valná hromada
b/představenstvo
c/dozorčí rada
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A.Valná hromada
§14
Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Všichni akcionáři mají právo se účastnit
jejího jednání.
§15
1. Valná hromada rozhoduje o všech otázkách činnosti společnosti, pokud nejsou zákonem
nebo stanovami vyhrazeny jiným orgánům. Do její působnosti náleží:
a/ rozhodování o změně stanov
b/ rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu
c/ rozhodování o snížení základního kapitálu
d/ volba a odvolání členů představenstva
e /volba a odvolání členů dozorčí rady
f/ schválení roční účetní závěrky, rozdělení ročního zisku nebo úhrady ztráty a stanovení
tantiém
g/ schválení uzavření smluv o výkonu funkce
h/ rozhodnutí o zrušení společnosti, o její přeměně, sloučení, splynutí nebo rozdělení
i/ určení auditora k ověření účetní závěrky
j/ schvalování smluv o výkonu funkce pro členy představenstva, dozorčí rady a rozhodnutí
o jakémkoliv dalším plnění ve smyslu § 59 až 61 zákona o obchodních korporacích
2. Řádnou valnou hromadu svolává představenstvo jednou ročně, nejpozději do konce měsíce
června daného roku.
3. Valnou hromadu může mimo představenstva svolat také dozorčí rada nebo soud za
podmínek stanovených zákonem a stanovami.
4. Představenstvo je povinno svolat mimořádnou valnou hromadu:
a/ požádají-li o to akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje alespoň
5% základního kapitálu společnosti. Pokud představenstvo do 40 dnů ode dne, kdy mu došla
žádost o svolání, nesvolá tuto valnou hromadu, rozhodne soud na žádost těchto akcionářů o
tom, že je zmocňuje svolat mimořádnou valnou hromadu.
b/zjistí-li že ztráta společnosti přesáhla hodnotu poloviny základního kapitálu nebo že se
společnost dostala do úpadku / § 403 odst. 2, zákona o obchodních korporacích/.
5. Dozorčí rada je povinná svolat mimořádnou valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy
společnosti.
6. Valná hromada se svolává pozvánkou, která obsahuje firemní jméno a sídlo společnosti,
místo, datum a hodinu konání valné hromady, označení, zda se svolává řádná, mimořádná či
náhradní valná hromada a pořad jednání, návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění
7. Svolavatel je povinen zajistit uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, nestanoví li zákon
jinak, nejméně 30 dnů před jejím konáním na internetových stránkách společnosti a současně,
nestanoví li zákon jinak, nejméně 30 dnů před jejím konáním zaslat pozvánku na valnou
hromadu akcionářům na adresu bydliště uvedenou v seznamu akcionářů.
8. Je-li na pořadu jednání valné hromady zvýšení nebo snížení základního kapitálu, musí
pozvánka mimo náležitostí uvedených v odst. 6 tohoto paragrafu obsahovat další náležitosti
stanovené zákonem.
§16
Hlasování a platnost usnesení
1. Valné hromady je oprávněn zúčastnit se každý akcionář, který drží akcie na jméno nebo
jeho zmocněnec. Na každou akcií o jmenovité hodnotě Kč 1.000,- připadá jeden hlas.
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2. Valná hromada je schopná se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie
se jmenovitou hodnotou představující 30% základního kapitálu společnosti.
3. Akcionáři přítomni na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje firmu
a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popř. jeho
zástupce, číslo listinných akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež je opravňuje k hlasování.
Zmocněnec musí být zmocněn písemnou plnou mocí, která se přiloží k listině přítomných.
Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy svolavatel nebo jím pověřená osoba
4. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu.
Náhradní valnou hromadu svolává představenstvo novou pozvánkou, způsobem uvedeným v
§ 16 odst. 6 těchto stanov s tím, že lhůta se zkracuje na 15 dnů. Pozvánka na náhradní valnou
hromadu musí být uveřejněna nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní
valná hromada.
Náhradní valná hromada se musí konat do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní
valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna
usnášení bez ohledu na § 16 odst. 2 těchto stanov.
5. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady lze
rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů.
6. Hlasování na valné hromadě se děje aklamací, pokud valná hromada nerozhodne jinak.
7. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů. Pouze záležitosti uvedené
v §16 odst. 1/ písm. a/b/c/ a h/ vyžadují souhlas dvoutřetinové většiny hlasů přítomných
akcionářů.
§17
Řízení valné hromady
1. Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele a 2 ověřovatele zápisu a osoby pověřené
sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu člen představenstva, jehož tím
představenstvo pověří.
2. Prezence na valné hromadě je zajištěna prostřednictvím listiny přítomných, kterou akcionář
podepíše.
3. Zmocněnci akcionářů se při prezenci prokáží plnou mocí všech akcionářů, které zastupují.
Plné moci tvoří součást listiny přítomných. Ostatní podmínky účasti na valné hromadě jsou
uvedeny v pozvánce na valnou hromadu.
4. Akcionářům přísluší na valné hromadě tato práva:
- hlasovat
- požadovat a obdržet vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, pokud jsou na
pořadu jednání valné hromady
- uplatňovat návrhy a protinávrhy
5. Výkon práv se váže pouze k projednávaným bodům pořadu jednání valné hromady.
Předseda valné hromady je povinen zajistit projednání všech návrhů a dotazů, přísluší mu
však právo rozhodnutí o tom, že požadavek, vysvětlení nebo návrh nesouvisejí
s projednávaným bodem programu a jako takové se k projednání nepřipouštějí. Předseda
valné hromady určí rovněž časový limit, v němž je nutno vysvětlení nebo návrh projednat.
Dotazy, návrhy a protinávrhy podávají akcionáři předsedajícímu valné hromady písemně nebo
ústně na vyzvání předsedajícího k diskusi.
Pokud jsou dotazy, návrhy a protinávrhy podány písemně, je nutno v jejich záhlaví vyznačit,
zda jde o dotaz, návrh nebo protinávrh, dále je nutno opatřit je pod vlastním textem čitelným
podpisem akcionáře a počtem jeho hlasů. Bez těchto určení nelze příspěvek valné hromadě
předložit.
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6. Hlasování o otázkách, které byly valné hromadě předloženy k rozhodnutí, se děje na výzvu
předsedajícího zvednutím hlasovacího lístku s vyznačeným počtem hlasů. Počet přítomných
akcionářů pro účely hlasování se zjišťuje vždy k zahájení hlasování.
Pověřený zmocněnec nepřítomných akcionářů hlasuje jedním hlasovacím lístkem nebo
hlasovacími lístky s váhou hlasů odpovídající počtu akcií, jimiž byl zmocněn.
Nejdříve se hlasuje o návrhu představenstva, o dalších návrzích se hlasuje v pořadí, v jakém
byly předneseny, podle pokynů předsedajícího.
7. Pro zpracování výsledků hlasování vyhlašuje předseda valné hromady po ukončení jednání
o příslušných bodech programu a po hlasování potřebnou přestávku. Výsledek hlasování –
rozhodnutí valné hromady je uveden v zápise z valné hromady.
8. V případě ztráty hlasovacího lístku vydá osoba pověřená sčítáním hlasů lístek nový a učiní
o tom poznámku do zprávy o výsledku hlasování.
9. Zápis o valné hromadě obsahuje:
a/ firmu a sídlo společnosti
b/ místo a dobu konání valné hromady
c/ jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených
sčítáním hlasů
d/ popis projednávání jednotlivých bodů jednání
e/ rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledku hlasování
f/ obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady, týkajícího se
rozhodnutí valné hromady, jestliže o to protestující žádá.
K zápisu se přiloží návrhy a prohlášení předložené na valné hromadě k projednání.
10. Zápis o valné hromadě vyhotovuje zapisovatel do 15 dnů od jejího ukončení.
Zápis podepisují zapisovatel, předsedající valné hromady a dva zvolení ověřovatelé.
11. Každý akcionář má právo požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části.
Ta mu bude předána, nebo zaslána do 30 ti dnů od konání valné hromady.
B. Představenstvo
§18
1. Představenstvo je statutárním orgánem, kterému přísluší obchodní vedení společnosti a
jedná jeho jménem způsobem uvedeným v § 4 těchto stanov.
2. Rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo těmito
stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
Valná hromada nebo dozorčí rada mohou svým rozhodnutím omezit právo představenstva
jednat jménem společnosti, avšak tato omezení nejsou účinná vůči třetím osobám.
2. Představenstvo společnosti je 5 členné, je voleno valnou hromadou na 5 let, přičemž
opětovné zvolení jeho členů je možné.
Pokud počet členů představenstva zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může
představenstvo jmenovat za členy, kteří přestali být členy představenstva, náhradní členy, a to
na dobu příštího zasedání valné hromady.
3. Představenstvo si volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Předseda představenstva
řídí společnost.
§19
1. Zasedání představenstva se konají podle potřeby, nejméně však jednou za čtvrtletí.
Jednání představenstva svolává předseda zpravidla do sídla společnosti. Pozvánka na zasedání
představenstva musí být zaslána nejméně 5 dnů přede dnem zasedání. Na písemnou žádost tří
členů představenstva se musí zasedání svolat, a to nejpozději do 15 dnů od doručení takové
žádosti. V ní musí být obsažen a odůvodněn návrh pořadu jednání.
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2. O průběhu zasedání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané
předsedou představenstva a ověřen dvěma členy představenstva. Jedno vyhotovení bude
uloženo v archívu společnosti.
§20
Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech svých členů. V případech uvedených v § 22
odst. 1 písm. c/ a d/ je k přijetí rozhodnutí představenstva potřebný souhlas všech jeho členů.
§21
1. V rámci jeho působnosti vymezené v § 19 odst. 1/ přísluší mimo jiných úkolů stanovených
zákonem a těmito stanovami zejména:
a/ realizovat usnesení valné hromady
b/ zabezpečuje řádné vedení účetnictví společnosti
c/ předkládá valné hromadě ke schválení roční účetní závěrku s návrhem na rozdělení
zisku a výši dividend
d/ zajišťuje jedenkrát za rok vypracování zprávy o podnikatelské činnosti a stavu
majetku, kterou předkládá valné hromadě
e/ rozhoduje o přijetí nebo poskytnutí úvěru
f/ stanoví organizační uspořádání společnosti
g/ určuje počet zaměstnanců společnosti a stanovuje zásady pro jejich odměňování
h/ vykonává jménem společnosti zaměstnavatelská práva a povinnosti vyplývající
z pracovněprávních vztahů
i/vykonává práva a povinnosti stanovené právními předpisy vedoucímu společnosti
k/jmenuje a odvolává prokuru a uděluje další trvalé písemné moci zástupcům
společnosti podle těchto stanov
2. Při výkonu působnosti se představenstvo řídí zásadami a pokyny schválenými valnou
hromadou.
§22
1. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s náležitou péčí a
zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejich prozrazení třetím
osobám by mohlo společnosti způsobit škodu.
2. Na členy představenstva se vztahuje zákaz konkurence tak, jak dále uvedeno.
3. Členové představenstva nesmí:
a/ vlastním jménem nebo na vlastní účet nebo na účet osoby blízké uzavírat obchody,
jež jsou předmětem podnikání společnosti nebo souvisejí s podnikatelskou činnosti
společnosti
b/ zprostředkovávat pro jiné osoby obchody společnosti
c/ účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením
d/ vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu nebo jiného
orgánu jiné právnické osoby s podobným předmětem podnikání, ledaže tato jiná osoba
je ovládanou osobou
C. Dozorčí rada
§23
1. Dozorčí rada kontrolním orgánem společnosti. Dohlíží na výkon působnosti představenstva
a podnikatelské činnosti společnosti.
2. V rámci působnosti upravené obchodním zákoníkem a těmito stanovami přísluší dozorčí
radě zejména:
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a/ přezkoumání roční účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku vypracované představenstvem
a předkládá své vyjádření valné hromadě
b/ nahlížet do všech dokladů a zápisů týkajících se činnosti společnosti
c/ kontrolovat zda jsou řádně a v souladu se skutečností vedeny účetní záznamy
d/ kontrolovat zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními
předpisy, těmito stanovami a pokyny valné hromady
e/ svolat valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti a na valné hromadě
navrhnout potřebná opatření
f/ účastnit se valné hromady a seznamovat valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti
g/ zastupovat společnost vůči členům představenstva v řízení před soudy nebo jinými orgány
§24
1. Dozorčí rada má 3 členy, kteří jsou voleni valnou hromadou. Členové dozorčí rady jsou
voleni na dobu 5 let, přičemž opakovaná volba jejich členů je možná.
Funkční období člena dozorčí rady však nekončí, dokud nebyl na jeho místo zvolen člen
nový. Tím není dotčeno právo člena dozorčí rady na odstoupení z funkce.
2. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu.
§25
Členem dozorčí rady může být jen fyzická osoba, nesmí být zároveň členem představenstva,
prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem
společnosti.
§26
1. Zasedání dozorčí rady se konají podle potřeby, nejméně dvakrát ročně. Svolává je předseda
dozorčí rady zpravidla do sídla společnosti. Pozvánka na zasedání dozorčí rady musí být
zaslána nejméně 10 dnů přede dnem jednání.
2. Dozorčí rada rozhoduje na základě souhlasu většiny svých členů.
3. O zasedání dozorčí rady se pořizuje zápis podepsaný předsedou dozorčí rady. V zápise se
uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají. Jedno vyhotovení se ukládá do
archívu společnosti
§27
Ustanovení § 22 těchto stanov platí analogicky pro členy dozorčí rady.
Č á s t IV.
Hospodaření společnosti

§28
Roční účetní závěrka
1. Po skončení účetního období, nejpozději však do 30. května běžného roku, sestaví
představenstvo účetní závěrku.
2. Roční účetní závěrka spolu s návrhem na rozdělení zisku, popřípadě krytí ztrát společnosti,
předloží představenstvo k přezkoumání dozorčí radě společnosti, k prověření auditorovi a ke
schválení valné hromadě.
§29
Způsob rozdělení zisku
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Zisk zjištěný roční účetní závěrkou bude rozdělen takto:
a/úhrada zákonem stanovených daní a odvodů do státního rozpočtu samosprávních
územních jednotek
b/úhrada dividend akcionářům
c/tantiémy členů představenstva a dozorčí rady
Č á s t V.
Zrušení a zánik společnosti
§30
Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace. Podrobnosti upravuje
zákon o obchodních korporacích
Č á s t VI.
Závěrečná ustanovení
§31
1. Na činnost společnosti se vztahují obecně závazné právní předpisy ČR.
2. Pokud tyto stanovy upravují činnost společnosti a postavení akcionářů odlišně od zákona a
neodporují zákonu, platí ustanovení stanov, jinak ustanovení zákonu o obchodních
korporacích.
3. O doplnění nebo jiné změně těchto stanov rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou
většinou přítomných akcionářů.
4. Návrh na doplnění nebo jinou úpravu stanov podává představenstvo, které při tom vychází
především z podnětů uplatněných akcionáři.
Je-li na pořadu jednání valné hromady změna stanov, musí být ve 30ti denní lhůtě před
konáním valné hromady navrhované znění změn k dispozici akcionářům v sídle společnosti
v jejich úředních hodinách a na internetových stránkách společnosti.
Tato skutečnost bude oznámena akcionářům v pozvánce na valnou hromadu.
Akcionáři jsou oprávněni uplatnit svoje připomínky k návrhu změn stanov nejpozději do
počátku valné hromady, k pozdějším podaným připomínkám již nebude brán zřetel.
Představenstvo upraví text navrhovaných změn podle připomínek akcionářů a při čtení
konečného znění návrhu zdůvodní, ke kterým připomínkám přihlédlo a zdůvodní odmítnutí
ostatních připomínek.
§ 32
Platnost a účinnost stanov
Toto znění stanov nabývá účinnosti dnem 16. června 2014 s výjimkou § 1 odst. 3

MVDr. Martin M a c e k
předseda představenstva
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