Pozvánka
na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti

AGRA

Deštná, a.s.

se sídlem v Deštné311,

PsČ 378 25,tČ zstlzlss

kterou svolává představenstvo společnosti na 12. června2017 (pondělí ) na 10.00 hodin
do sálu kulturního zařízení oú v Březině.

Pořad jednrání:

1.
2.
3 ,
4.
5.
6,
7,
8,

Zahájeni, volba orgánů valné hromady
VýroČnízPráva představenstva a.s. o hospodaření v roce 2076,řádnáúěetní závérka, zprávaauditora a
návrh na rozdělení zisku
zpráva dozoréírady za r . 2016 věetně stanoviska k účetnízávérce a k návrhu na rozdělení zisku
Schválenířádnéúčetnízávěrl<yzar,20l6,rozhodnutíorozděleníziskuzar.2016
Urěení auditora pro rok 2017
Odvolání a volba ělerra dozorčírady
Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčírady
Závér

Organizaění pohvnv

Prezence akcionářŮ proběhne od 9,00 do 10.00 hodin, Žádáme o dodržení stanovené doby, aby jednání
valné hromady mohlo být v 10.00 h zahájeno. Při prezenci se akcionáři prokážíplatným oUeánsrYm
PrŮkazem, Akcionář, kteý se valné hromady neúěastní,mtňe k zastupováni Žmocnítjinou osobu, která je
povinna se prokazat plnou mocí.

Představenstvo společnosti zveřejňuje tyto hlavní údaje účetnízávér|<y (v tis. Kč)
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wiádření představenstva
1 pořadu jednání valné hromady

Představenstvo spoleěnosti v souladu s aktuálně platn;ými stanovami společnosti bude na valné hromadě
zvolen Předseda valné hromady, zapisovatel, dva ověřovatelé zápisu a osoby pověřené sčítánímhlasů.
Návrh konkrétníchosob k obsazení orgánů valné hromady bude dle dosavadních zvyklostí navržen
zPřítomných ělenů orgánů společnosti, akcionářů nebo jiných osob, k tornu představenstvem pověřených.
konkrétnínávrh na obsazení orgánů valné hrornady se proto nenavrhuje.

vyjádření představenstva k bodu 2 a bodu 3 pořadu jednání valné hromady
Představenstvo společnosti a dozorěí rada společnosti tak, jako je obvyklé, přednese akcionářům

sPoleČnosti zptávy a informace k hospodaření za rok2016. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti
společnosti je přílohou te,to pozvánky. Účetni závěrka za rok 2016 a zpráva o vztaiích mezi propojenými
osobami je k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 9:00 do 14:00 hod, a to po dobu 3 0 dnů
přede dnem konání řádné valné hromady.

Návrh usnesení k bodu 4 pořadu jednání valné hromady
Yalná hromada schvaluje řádnou účetnízávěrku spoleěnosti zarok2016.
Valná hromada schvaluje rozdělení ziskuzarok 2016 ve výši 21,305.525,00 Kč takto:
a/ ěástka k přídělu do sociálního fondu ve qýši
b/ částka určená k qýplatě akcionářům (dividenda)
c/ převod na účetnerozděleného zisku ve výši

Kč
Kč
I7.694.945,00 Kě
2,000.000,00
1.610.580,00

ZdŮvodnění představenstva k návrhu usnesení u bodu 4 pořadu jednání valné hromady
Řaana ÚČetnízávérka společnosti za rok 2016 a dále zpráva představenstva o podnikatelské ěinnosti
spoleČnosti a o stavu jejího majetku a zpráva o vňazích jsou přílohou této pozvánky a současně jsou
akcionařům k dispozici k nahlédnutív sídle spoleěnosti v pracovních dnech od 9:00 do 14:00 hod, a to po
dobu 30 dnů přede dnem konání řádné valné hromady, Představenstvo spoleěnosti považuje sestavenou
řádnou ÚČetní závěrku za správnou, zachycující dostateěně věrně hospodaření společnosti a navrhuje proto
její schválení. Představenstvo společnosti s ohledem na nutnost zajištěnéfinančnírezerw společnosti
povaŽuje návrh převod ěásti zisku na účetrezervního fondu nerozděleného zisku za přiměřený, stejnějako
výši návrhu na ýplatu dividendy,

Návrh usnesení k bodu 5 pořadu jednání valné hromady
Valná lrromada určuje jako auditora k provedení auditu za rok 2017 Ing. Marcelu Jadrníčkovou, se sídlem
nábřeži Dukels§ých hrdinů 56I,7566I Rožnov pod Radhoštěm, číslooprávnění 1602.
ZdŮvodnění představenstva k návrhu usnesení u bodu 5 pořadu jednání valné hromady
záů<ona o auditorech je nejvyšši orgán spoleěnosti povinen určit auditora pfo provedení
auditu, Představenstvo navrhuje auditora, se kterym má dosavadní dlouhodobou spolupráci.

Vsouladu s § 17

Návrh usnesení k bodu 6 pořadu jednání valné hromady
Valná hromada odvolává člena dozorčírady paní Marii lchovou.
Valná hromada volí člena dozorčírady paní Ivanu Němcovou.
ZdŮvodnění představenstva k návrhu usnesení u bodu 6 pořadu jednání valné hromady a vyjádření
Paní Marie Ichová požádala o uvolnění z funkce předsedkyně dozorčírady zdůvodu ukončeníqikonu své
Práce ve spoleČnosti a odstoupila z funkce předsedkyně a členky dozoréí rady společnosti. Představenstvo
tuto rezignaci předkládá valné hrornadě a touto cestou děkuje paní Marii Ichové za dlouholetou pečlivou a
přínosnou práci pro společnost.
Představenstvo společnosti navrhuje na uvolněné místo paní Ivanu Němcovou.

Návrh usnesení k bodu 7 pořadu jednánívalné hromady
Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce členky dozorčíradypaní Ivany Němcové.
ZdŮvodnění představenstva k návrhu usnesení u bodu 7 pořadu jednání valné hromady
S ohledem na požadavek § 59 zákona é. 90l20l2 Sb,, o obchodních korporacích, je třeba schválit
smlouw o výkonu funkce nově zvolené člence dozorčírady společnosti.

V Deštnédne 5.5,2017

zdeněk sviták

n},l

předseda představenstva a.s.

Ua,L tQ.r.Ú

Zpráva představenstva o výsledcích hospodařeníspolečnosti AGRA Deštná, a.s.

Váženíakcionáři, dámy a pánové!
Naše společnost v současnédobě hospodaří na 2160 ha převážně pronajaté zem. pŮdy, z toho orné

půdy 1_860 ha. Naše zaměřeníse nezměnilo, zůstává zhruba ve stejném složení, to znamená RV, ŽV,
výroba krmných směsí, provozování čerpacístanicePHM a výroba elektřiny.
Společnost se skládá z 473 akcionářů fyzických osob a 1 právnické osoby. Během let 2005 a2006
společnost AGRA Deštná nakoupila 72% akcií společnosti ZP Hospříz a.s, Dalšímajetkovou ÚČast má
AGRA Deštná v českéškrobárenské a.s. Horaždbvice 200 ks akciív hodnotě 2OO tis. Kč.

Hodnotíme-li hospodářský rok 20í6 z hlediska účetníhozisku, můžemekonstatovat, že přes vŠechny
problémy, které nás provázely během celého roku, dopadl velice dobře. Byl vytvořen čistý zisk ve výŠi
21.305.525,- Kč.
V ŽV se specializujeme na chov skotu s uzavřeným obratem. V roce 2016 byla dosažena užitkovost
10,300 litrů. Dále se zabýváme chovem prasat, taktéžs uzavřeným obratem, kde bylo dosaŽeno
výsledku 27 selat na prasnici.

V RV je stále stejná skladba pěstovaných plodin a to jsou řepka, obiloviny, brambory, kukuřice a
plodiny pěstované pro potřeby ŽV ke krmným účelům.Výnos obilovin dosáhl v roce 2Ot6 7 ,1t/ha.
U řepky bylvýnos 4,It/ha.
lnvestičníčinnost
Během roku 2016 byla dokončena výstavba porodny krav pro 300 ks dobytka na MF. Dále bylo
v r.201,6 investováno do nákupu zemědělských strojů a pozemků, na kterých a.s. provozuje
zemědělskou výrobu, lnvestice celkem - 57.284 tis. Kč

- budovy, stavby 12,636 tis. Kč
- stroje a zaYízení9.024 tis. Kč
- základnístádo 6.032 tis. Kč
- pozemky
29.592 tis. Kč
Hospodářský výsledek
Po zaúčtovánívšech účetníchoperací, týkajícíchse roku 2016 a provedení ročníúčetníuzávěrky

k33_.I2.2oL6vsouladusezákonemoúčetnictvíč.563/]-991Sb.byl vykázánzar.201.6hospodářský
výsledek - zisk ve výši 21.305.525,- Kč, V souladu se stanovami našíspoleČnosti navrhuje
představenstvo a.s. následujícírozděleníhospodářského výsledku, které bylo schvá|eno na schŮzi
p

ředstavenstva

d

ne 29,4.201,6:

příděl do sociálního fondu

2,000.000,- Kč

Dividendy

1.610.580,- Kč

Nerozdělený zisk

-

ponechán

na dalšírozvoj společnosti

17,694.945,- Kč

sviták zdeněk
Předseda představenstva

G*k\(-_-\

