Hlasovací lístek

společnosti EPRoNA, a.s., se sídlem V Rokytnici nad Jizerou č.309, PsČ 512 45, lČ 455 34 357, pro
valnou hromadu konanou dne 7.9.2021.

Hlasováníkboduč.'1VH:SchváleníjednacíhoahlasovacíhoHduvalnéhromady-návrh
představe nstva.
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Hlasovací lístek

společnosti EPRoNA, a.s,, se sídlem V Rokytnici nad Jizerou č.3o9, P5Č 512 45, lČ 455 34 357, pro
Valnou hromadu konanou dne 7.9.2021,

Hlasováník bodu
představenstva.
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jednacího a hlasovacího řádu valné hromady- návrh
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Hlasovací lístek

společnosti EPRoNA, a.s., se sídlem v Rokytnici nad Jizerou č.3o9, PsČ 512 45, lČ 455 34 357, pro
valnou hromadu konanou dne 7.9.2021.

H|asování č. 2: vólba oryánů valné hromady
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Hlasóvací líst€k

společnosti EPRoNA, a.s,, se sídlem V Rokytnici nad Jizerou č.3o9, PsČ 512 45, lČ 455 34 357, pro
valnou hromadu konanou dne 7.9.2021.

Hlasování č, 2: Vólba orgánů valné hromady
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návrh představenstva.
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Hlasovací lí§tek

společnosti EPRoNA, a.s., se sídlem v Rolq/tnici nad Jizerou č.3o9, PsČ 512 45, lČ 455 34 357, pro
valnou hromadu konanou dne 7.9.2021,

Hlasování k bodu č. 5

VH: valná híomada schvaluje zpráw přÉ&tavenstva, řádnou účetnízávěrku

ra rok 2O2O a wpořádání výsledku hospodařeni za rok 2020

Akcionář: ,/,
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počethlasů:

Hlasovací lístek

společnosti EPRoNA, a.s., se sídlem v Rok!/tnici nad Jizerou č.3o9, PsČ 512 45, lČ 455 34 3s7, plo
valnou hromadu konanou dne 7,9,2021.

Hlasování k bodu č. 5

vH: valná

hromada schvaluje rprávu představeBtva, řádnou úěeťrízávěrku

ra rok 2020 a wpoňdání výsledku hospodaření za rok 2020
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Nesouhlasím
Zdržuji se hlasování

- návíh přéd§tawnstva.

Počethlasů:,4

Hlesoyací lístek

společnosti EPRoNA, a.s., se sídlem v Rokytnici nad Jizerou č,309, PsČ 512 45, lČ455 34 357, pro
valnou hromadu konanou dne 7.9.2021.

Hlasování k bodu Ě. 6 VH: v.lná hlDmada uňuie prc ověření účetníávěrky a zpracování audltu
pro rok 2021 3polďno§t Accountlry shiné s.r,o lČo: 25629581- návrh pHstat€n§tva.
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ý
!
!

sout tastln
Nesouhla§ííl
zdržuji se hlesování

Podpis:

/ú/

/

ZS . ď'3,1

Hlasovací lístek

spol€čnosti EPRoNA, a.s., se sídlem v Rokytnici nad Jizerou č.3o9, PsČ 512 45, lČ 455 34 357, pro
valnou hromadu konanou dne 7.9.2021.

Hlasování k bodu č. 6 vH: valná hřomada určuje prc ověření účetnízávěrky a zpíacování auditu
pro rok 2021 spolďrrost Accountin8 shine s.r.o lČo: 25629581- nárrh představensťa,
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