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 Zápis z řádné valné hromady 

 

akciové společnosti Škrobárny Pelhřimov, a.s. se sídlem Křemešnická 818, Pelhřimov, PSČ 393 01, 

konané dne 27. 9. 2018 v notářském úřadu notářky JUDr. Jany Pavlincové,  Benešova 8,  586 01 Jihlava.    

 

 

Bod č. 1 pořadu jednání: Zahájení valné hromady  

 

Valnou hromadu zahájil v 10:00 hod. předseda představenstva Ing. Josef Hadrava.   Uvedl, že dle  prezenční listiny  

je na valné hromadě přítomen jediný akcionář,  Jihočeské škrobárny, s.r.o.,  který vlastní akcie společnosti Škrobárny 

Pelhřimov, a.s.  se jmenovitou hodnotou celkem 89 256 000 Kč, to představuje podíl na základním kapitálu 80,32 %.  

Společnost emitovala  pouze akcie s právem rozhodovacím o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,- Kč, na valné 

hromadě jsou tedy přítomni akcionáři s počtem hlasů  89 256  z celkového počtu 111 130 hlasů všech akcionářů 

společnosti.  Valná hromada je  podle ustanovení článku 12. odst. 1. platných stanov společnosti schopná usnášení.  

Jmenovitá hodnota akcií přítomného  akcionáře byla ověřena z výpisu z evidence emise zaknihovaných cenných papírů, 

vyhotovenému k rozhodnému dni 20. 9. 2018. 

 

Byla podána informace o hlasování -  hlasovací právo je spojeno se všemi akciemi, které společnost vydala,    

každých 1 000 Kč jmenovité  hodnoty akcie  představuje 1 hlas. U bodu 3. pořadu dnešního jednání, jímž je změna 

stanov společnosti  se vyžaduje  k přijetí usnesení souhlas  nejméně dvou třetin hlasů přítomných akcionářů,  k přijetí 

rozhodnutí v ostatních bodech pořadu jednání postačuje souhlas prosté většiny hlasů přítomných akcionářů.  

Hlasování je veřejné, zdvižením hlasovacího lístku,  hlasuje se nejprve o návrhu představenstva, není-li  návrh schválen,  

hlasuje se o protinávrzích, pokud byly podány, a to v  pořadí dle jejich doručení.   

 

Řídící jednání dále uvedl, že pořad valné hromady je shodný s pořadem uvedeným na pozvánce na řádnou valnou 

hromadu.   Dotázal se, zda přítomní akcionáři požadují k tomuto bodu pořadu vysvětlení. Nebylo tomu tak.  

 

 

Bod č. 2 pořadu jednání: Volba orgánů valné hromady 
 

Řídící jednání seznámil akcionáře s návrhem představenstva na volbu orgánů valné hromady:  

předseda  valné hromady a ověřovatel zápisu  : JUDr. Jiří Pánek    

zapisovatel :  Mgr.  Tomáš Beránek,  

osoba  pověřená sčítáním hlasů:  předseda valné hromady, JUDr. Jiří Pánek.  

 

Řídící jednání uvedl, že nebyl doručen žádný protinávrh.  K dotazu řídícího jednání -  nebyla vznesena   

žádost o vysvětlení.      

 

Řídící jednání požádal o hlasování  o volbě JUDr. Jiřího Pánka předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu.  

 

Výsledek hlasování: 

Hlasování přítomni akcionáři s počtem hlasů 89 256 

Pro návrh hlasovalo :    89 256 hlasů,  tj.100 %  hlasů přítomných akcionářů  

Proti návrhu: 0 hlasů      

Zdrželo se hlasování:  0  hlasů 

Neplatné hlasy: 0 

  

Řídící jednání požádal o hlasování  o volbě Mgr. Tomáše Beránka  zapisovatelem   

 

Výsledek hlasování: 

Hlasování přítomni akcionáři s počtem hlasů 89 256 

Pro návrh hlasovalo :    89 256 hlasů,  tj.100 %  hlasů přítomných akcionářů  

Proti návrhu: 0 hlasů      

Zdrželo se hlasování:  0  hlasů 

Neplatné hlasy: 0 
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Řídící jednání požádal o hlasování  o pověření předsedy valné hromady, JUDr. Jiřího Pánka 

sčítatelem hlasů.   

 

Výsledek hlasování: 

Hlasování přítomni akcionáři s počtem hlasů 89 256 

Pro návrh hlasovalo :    89 256 hlasů,  tj.100 %  hlasů přítomných akcionářů  

Proti návrhu: 0 hlasů      

Zdrželo se hlasování:  0  hlasů 

Neplatné hlasy: 0 

 

 

Řízení valné hromady se ujal zvolený předseda valné hromady.   

 

 

Bod č. 3  pořadu jednání:  Změna stanov společnosti   
 

Předseda valné hromady uvedl, že návrh nového úplného znění stanov byl od 24. 8. 2018  k dispozici k nahlédnutí  

pro akcionáře v sídle společnosti a též uveřejněn na internetových stránkách společnosti www.skrobarny-as.cz.  

O  rozhodnutí valné hromady, kterým dojde ke změně stanov společnosti, musí být pořízen notářský zápis, který 

rozhodnutí valné hromady osvědčí. Z toho důvodu byla valná  hromada svolána do  notářské  kanceláře notářky JUDr. 

Jany Pavlincové,  Benešova 8,  586 01 Jihlava.   

 

Předseda valné hromady seznámil akcionáře s návrhem nového znění stanov a dotázal se,  zda akcionáři požadují 

vysvětlení k tomuto bodu pořadu jednání.    

Nebylo tomu tak.  

Předseda valné hromady dále uvedl, že  společnosti nebyl doručen žádný  protinávrh  k tomu bodu pořadu.  

 

Předseda valné hromady přednesl návrh usnesení valné hromady a uvedl, že rozhodnutí o změně stanov nabude 

účinnosti okamžikem přijetí rozhodnutí valnou hromadou.  

Návrh usnesení :  

„Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti, a to tak, že je nahrazuje novým úplným zněním.“   

 

Předseda valné hromady požádal o hlasování o usnesení :  

 

Výsledek hlasování: 

Hlasování přítomni akcionáři s počtem hlasů 89 256 

Pro návrh hlasovalo :    89 256 hlasů,  tj.100 %  hlasů přítomných akcionářů  

Proti návrhu: 0 hlasů      

Zdrželo se hlasování:  0  hlasů 

Neplatné hlasy: 0 

 

 

Předseda valné hromady konstatoval, že byl vyčerpán celý pořad jednání valné hromady.   

Poděkoval přítomným  za účast a valnou hromadu ukončil. 

 

 

Zapsáno v Jihlavě dne 27. 9.  2018 

 

Zapsal: Mgr. Tomáš Beránek                                           Zápis ověřil: JUDr. Jiří Pánek  

 

 

Předseda valné hromady: JUDr. Jiří Pánek 

 

 

 

 

Seznam  příloh:  

Pozvánka na valnou hromadu 

Listina přítomných akcionářů 

 

http://www.skrobarny-as.cz/

