HLAsovAcí úsrrr
pro hlasováníper-roIIam na řádné valné hromadě obchodníspolečnosti

AGRA Deštná, a.s., se sídlem v Deštné311, pSČ 378 25, lČ25í72735
vážení akcionáři,
Představenstvo sPoleČnosti AGRA DeŠtná, a,s, projednalo možnost konání obvyklé řádné valné hromady společnosti v letošním roce.
Ohlédneme-lise zPět na uPlynulých 12 měsíců od konáníposlednívalné hromady společnosti, je třeba konstatovat, že epidemiologická
situace v Českérepublice v souvislosti s onemocněním COVID-19 se přes hektické období v prvních měsících tohoto roku stabilizovala a
denní poČet nakaŽených osob má v posledních týdnech klesající tendenci. Právě proto, více než kdy jindy, musíme být velmi opatrní při
rozvolňování restriktivních opatřenÍ, které se týkají zejm. kulturních a společenských akcí tak, aby nedošlo k narušení tohoto pozitivního
trendu ve vývoji PoČtu nakaŽených. Při srovnání loňského a letošníhokvětna pak momentální situace je i přes všechen optimismus
násobně horŠÍ,na coŽ se nesmí zapomínat. Přestože by se valná hromada společnosti za současnésituace zřejmě mohla při dodržení
Přísných ProtiePidemických opatření uskutečnit v omezeném režimu, rozhodlo se představenstvo společnosti s ohledem na zpřísněné
PodmínkY, za kterých by se valná hromada mohla uskutečnit, aktuální vývoj týdenní nákazy na 100. tis obyvatel v Jihočeském kraji, kde
náŠ kraj Patří stále k nejhorŠÍmv republice, a rovněž s ohledem na věkové složenívelké části akcionářů společnosti, že valná hromada
konaná obvykle v kulturním domě v Březině se v roce 2021konatnebude,
Představenstvo sPoleČnosti proto zváŽilo dalŠÍpostup a rozhodlo o využitíčl, X, bodu 26. Stanov společnosti, které připouští hlasování
na valné hromadě tzv, per rollam, v tomto případě konkrétně písemnou korespondenčníformou.

Program této valné hromady konané korespondenční formou je omezen jen na základní a nezbytné body, tj. rozhodnutí o schválení
zarok2020, rozhodnutí o rozdělení dosaženéhozisku, rozhodnutí o schválení auditora pro rok 2021, a dá|e změně

ÚČetní závěrky

v obsazení dozorčírady,

Kjednotlivým bodům Vám bude poskytnuto vysvětlení vtomto dokumentu, vdoprovodných dokumentech a současně jsou všechny
listiny, vČetně dalŠÍchdoplňujícíchdokladů k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 9:00 do 14:00 hod a
zveřejněny na webových stránkách společnosti www,aqradestna.cz.

1.

Představenstvo společnosti aleřejňuje tyto hlavní údaje účetnízávěrky (v tis. Kč)

aktiva celkem
z toho dlouhodobý

oběžná aktiva

majetek

ostatní aktiva

výnosy

celkem

hospod. výsl, (před

Návrh usnesení

505.198
411,274

pasiva celkem
z toho vlastní kapitál

93,301

cizízdroje

623

ostatní pasiva

199,449

daň z
účetníhosp.

příjmů

zdaněním) 25,720

výsledek

505.198
352,402
152,642
154
4,247
21,473

- schválení řádné účetnízávěrky za rok2020

,,Valná hromada schvaluje řádnou účetnízávěrku společnosti za rok 2020."

Zdůvodnění představenstva k návrhu usnesení o schvá|ení účetnízávěrky
ŘáOná ÚČetni závěrka společnosti zarok2020je akcionářům kdispozici knahlédnutívsídle společnosti vpracovních dnech od
9:00 do 14:00 hod., zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku azpráva dozorčírady jsou
přiloženy k této listině a jsou rovněž k dispozici k nahlédnutív sídle společnosti, Představenstvo společnosti považuje sestavenou
řádnou ÚČetnÍ závěrku za správnou, zachycující dostatečně věrně hospodaření společnosti a navrhuje proto její schválení.

Návrh usnesení - schválení rozdělení zisku za rok2020

,Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2020 ve výši 21
a/ částka k přídělu do sociálního fondu ve výši
b/ částka určená k výplatě akcionářům (dividenda)
c/ převod na účetnerozděleného zisku ve výši

,473,185,68 Kč takto:
1,000,000 Kč
1.181,092 Kč
19,292,093,68 Kč,

Zdůvodnění představenstva k návrhu usnesení o schválení účetnízávěrky
Představenstvo společnosti s ohledem na nutnost zajištění finančnírezervy společnosti považuje návrh převodu části zisku na účet
rezervního fondu nerozděleného zisku za přiměřený, stejně jako výši návrhu na výplatu dividendy,

3.

Návrh usnesení- určeníauditora pro rok 2021
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,Valná hromada určuje jako auditora k provedení auditu za rok 2021 spo/ečnosí Jadrníčková - AlJDtT s.r,o,, lČO: 04325222, se
sídlem nábřeží Dukelských hrdinů 561, 75661 Rožnov pod Radhoštěm, číslooprávnění 563."
Zdůvodnění představenstva k návrhu o určeníauditora pro rok 2021
Vsouladu s § 17 zákona o auditorech je nejvyššíorgán společnosti povinen určit auditora pro provedeníauditu. Představenstvo
navrhuje auditora, se kterým má dosavadnídlouhodobou spolupráci,
Návrh usnesení

- odvolání člena dozorčírady

,,Valná hromada odvolává zfunkce člena dozorčírady paní Danu Machovou, bytem Chotěmice č.p, 36, 392 01 Chotěmice, a to

s účinnostíke dni31,7.2021.'

Zdůvodnění představenstva k návrhu usnesení o odvolání člena dozorčírady

Paní Dana Machová požádala o uvolnění z funkce člena dozorčírady z důvodu ukončenívýkonu své práce ve společnosti,
Představenstvo touto cestou děkuje paní Daně Machové za dlouholetou pečlivou a přínosnou práci pro společnost,

Návrh usnesení - jmenování člena dozorčírady
,Valná hromada jmenuje do funkce člena dozorčírady pani Jitku Svitákovou, bytem Svěťce č,p. 43, 378 21 Syěťce, a to s účinností
ke dni 1,8,2021,'

Zdůvodnění představenstva k návrhu usnesení o jmenování člena dozorčírady
Představenstvo společnosti na uvolněné místo člena dozorčírady navrhuje paní Jitku Svitákovou, bytem Světce č.p" 43, 378 21
Světce.

6.

Návrh usnesení- schválenísmlouvy o t{konu funkce
,Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce členky dozorčírady paní Jitky Svitákové'

Zdůvodnění představenstva k návrhu usnesení o schválení smlouvy o qýkonu íunkce
S ohledem na požadavek § 59 zákona č,9012012 Sb,, o obchodních korporacích, je třeba schválit smlouvu o výkonu íunkce nově
zvolené člence dozorčírady společnosti,

Pokud se budete chtít hlasování zúčastnit,vyplňte prosím čitelně hůlkorlým písmem nížeuvedené údaje o Vašem iménu. příjmení
a bydlišti, vyplňte své hlasování tak. že nehodící se škňnete nebo wbrané hlasovánízakroužkujte a přidáte svůj podpis.
Celou tuto listinu vč. vyplněného hlasováníve lhůtě 15 dnů od doručenídoručtepoštou nebo osobně do síd]a společnosti: Deštná
311, PSČ 378 25, Vpřípadě, že hlasovací lístek nebude doručen ve lhůtě,l5 dnů, plati, že akcionářspředloženými návrhy usnesení
nesouhlasí,

Přeji Vám, váženíakcionáři, zejména pevné zdraví, a za představenstvo společnosti AGRA Deštná a.s. se budu těšit na setkání již za
obvyklých podmínek.

@éaU

V Deštnédne 18. 5,2021

zdeněk

sviták

\

předseda představenstva AGRA Deštná a.s.

Jméno a příjmení:

Bydliště:

Usnesení č.1

Valná hromada schvaluje řátdnou účetnízávěrku společnostiza rok 2020.

PRo

Hlasuji:
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PROT|

Unesení č. 2
Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2020 ve výši 21.473.185,68 Kě takto:

ď částka k přídélu do sociálního fondu ve výši
bl částka určená kvýplatě akcionářům (dividenda)
c/ převod na účetnerozděIeného zisku ve výši

1.000.000
1.181.092

Kč
Kč

19.292.093,68 Kě

PRo

Hlasuji:

PROTl

Usneseníč.3
VaIná hromada určuje jako auditora k provedení auditu za rok 2021 společnost Jadrníěková
sídlem nábřeží Dukelských hrdinů 561,75661 Rožnov pod Radhoštěm, číslooprávnění 563.

Hlasuji:

-

AIJD|T s.r.o., lČO : 04325222,

PRo

se

PROTI

Usnesení č,4
Valná hromada odvolává z funkce ělena dozorěí rady pani Danu Machovou, bytem Chotěmice č.p. 36, 392 01 Chotěmice, a to s
účinnostíke dni 31.7.2021.
Hlasuji:

Usneseníč.5
Valná hromada jmenuje do funkce člena dozorěí rady paní Jitku Sviákovou, bytem Svěíce č,p. 43, 378 21 Svěícg a ío s
účinnostíke dni 1.8,2021.

Hlasuji:

PRO

PROT|

Usneseníč.6
Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce členky dozorčírady paní Jitky Sviákové.

Hlasuji:

PRO

PRoTl

podpis akcionáře

Vvplní společnqst pouze v případě osobního doruěení hlasovacího lístku: Společnosti byl osobně doručen vyplněný hlasovací lístek ze
strany akcionáře dne
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