Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu
Představenstvo společnosti Zemědělské zásobování a nákup Strakonice a.s.,

se sídlem č.p. 83, 386 01 Radošovice, IČ 46678379, zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Českých Budějovicích, v oddílu B, vložka 510, („Společnost“), tímto
svolává mimořádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 11.12.2014
od 11.00 hod., v sídle společnosti, na adrese č.p. 83, 386 01 Radošovice
Pořad valné hromady:
1. Zahájení Mimořádné valné hromady.
2. Volba orgánů Mimořádné valné hromady.
3. Rozhodnutí o schválení prodeje části obchodního závodu, střediska Zemědělské výroby
Sousedovice.
4. Závěr Mimořádné valné hromady.

Návrh na usnesení k bodu 3. pořadu mimořádné valné hromady
Mimořádná valná hromada společnosti Zemědělské zásobování a nákup Strakonice a.s.
uděluje dle ustan. § 421 odst. 2 písm. m) zák. č. 90/2012 Sb. v pl. zn. souhlas ke smlouvě o
prodeji části obchodního závodu, která bude uzavřena mezi společností Zemědělské
zásobování a nákup Strakonice a.s., IČ: 46678379, se sídlem č.p. 83, 386 01 Radošovice, jako
prodávajícím a společností Farma Sousedovice s.r.o., IČ 03531350 se sídlem č.p. 83, 386 01
Radošovice, jako kupujícím a jejímž předmětem je samostatná organizační složka
prodávajícího označena jako středisko Zemědělské výroby Sousedovice, ve znění
předloženém představenstvem společnosti
v dohodnuté kupní ceně 45 363.000,- Kč
stanovené znaleckým posudkem znaleckého ústavu společností ZNALEX s.r.o., V Jámě
5/699, 110 00 Praha 1, IČ: 26099306, číslo posudku 623/58/2014, s tím, že kupující je
povinen uhradit celou kupní cenu nejpozději do 31.12.2014.

Zdůvodnění návrhu usnesení:
Schválení smlouvy o prodeji části obchodního závodu je předkládáno akcionářům z důvodu
uvedených v § 421 odst. 2 písm. m) ZOK. Záměrem předmětného převodu je umožnit
pokračování podnikání v zemědělské výrobě s ohledem na konkurenceschopnost, současnou
zaměstnanost, další investiční rozvoj zemědělských programů, které jsou dosud v tomto
středisku Zemědělské výroby realizovány a k němuž má nový vlastník další možnosti a
předpoklady s využitím čerpání dotací z fondů Evropské unie, programu rozvoje venkova,
s cílem zajistit vzrůstající poptávku po bezpečnosti potravin a ekologického přístupu k
produkci rostlinné a živočišné výroby.

Upozornění na práva akcionářů:
Akcionáři mohou od 11.11.2014 do dne konání Mimořádné valné hromady:
- nahlédnout zdarma v sídle společnosti na adrese č.p. 83, 386 01 Radošovice – vždy po
předchozí telefonické domluvě s pověřenou osobou Ing. Ruttenbacherovou na č.t. 383359112
v pracovních dnech od 8.00 do 11.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod. do pozvánky na VH
včetně návrhů nebo protinávrhů akcionářů, popř. stanovisko představenstva k návrhům či
protinávrhům akcionářů,
v elektronické
- získat na internetové adrese společnosti http://www.zznstrakonice.cz
podobě tuto pozvánku včetně návrhů nebo protinávrhů akcionářů, případně stanovisek
představenstva k návrhům či protinávrhům akcionářů.
Právo účastnit se Mimořádné valné hromady jako akcionář společnosti má osoba uvedená
v seznamu akcionářů vedeném Společností ke dni konání Mimořádné valné hromady nebo
jiná osoba, která prokáže, že je akcionářem a že zápis v seznamu akcionářů neodpovídá
skutečnosti.

Prezence akcionářů bude probíhat od 10.30 hod. v místě konání Mimořádné valné hromady.
Akcionář se může Mimořádné valné hromady zúčastnit osobně, prostřednictvím svého
statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci.
Při prezenci je nutno předložit:
-

-

fyzické osoby : platný doklad totožnosti a v případě zastupování plnou moc s úředně
ověřeným podpisem zmocnitele. Z plné moci musí být zřejmé vymezení práv
zástupce,
právnické osoby : originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku,
ne starší 3 měsíců; není-li přítomen statutární orgán oprávněný jednat za právnickou
osobu samostatně, předloží zástupce plnou moc s úředně ověřeným(i) podpisem(y)
zmocnitele. Z plné moci musí být zřejmé vymezení práv zástupce. Osoba oprávněná
jednat za právnickou osobu nebo zástupce právnické osoby předloží platný doklad
totožnosti.

Akcionáři a zástupci jsou povinni plné moci a výpisy z obchodního rejstříku ponechat
Společnosti.
Akcionáři ani zástupci nepřísluší úhrada nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s účastí na
Mimořádné valné hromadě.

V Radošovicích dne 10.11.2014
Představenstvo a.s.

