
Zápis z íádné valné hromady akciové společnosti EPRONA, a.s.
Rokytnice nad Jizerou č.p. 309,512 45

IC: 45534357

Místo korrání: Eprona a.s. Rokytnice nad Jizerou č.p. 309, 512 45
Den: 23.10.2019 ve 12.00 hodin

Registrace akcionářů:
Ve smyslu pozvri,trky na řádnou valnou hromadu (dáe jen ,,valná hromadď') začala registrace
akciorrrffi v místě konrání valné bromady v 1 1.00 hodin. Registraci akcionařů provráděl na zil&'ladé
pověření představenstva společnosti Jan Homola" ělen dozorčí rady, a Mgr. Marian Pavlov. Listina
přítomných akcionářů tvoří přílohu zápisu.

Zahájen{
Valnou hromadu zahájil z pověření představenstva Mgr. Marian Pavlov ve 12:04 hodin, který byl
představenstvem pověřen řízením valné hromady do doby zvolerní orgánů valné hromady. Přivítal
přítomné akcionáře, členy představenstva a dozorěí rady. Přivítal rovněž pfftomného notiáře Mgr.
Ondřeje Demuta. Zkonstatoval, že valná hromada byla svolána v souladu s ustanovením § 406
zil<ona o obchodních korporacích (drále jen ZOK) a č1. 11 Stanov spoleěnosti uveřejněním
pozvrffi 30 dnů před jejím konáním. Pozviinka na valnou hromadu obsahuje skutečnosti uvedené
v § 407 ZOK ačl. 11. Stanov. Pofud jednrání valné bromady je v souladu s § 421 ZOKaě1.9 stanov
společnosti a podle listiny přítomných akcionářů se valné bromady účastní celkem 1 akcionář
disponující celkem 23.834 akciemi, tj.31.46 % akcií (zIákladního kapiáu společnosti) z celkového
poětu75.759 akcií, když každá akcie má jmenovitou hodnotu 1.000,- Kč a na každou akcii připadá
jeden hlas. Podle platným stanov a přísl. ustanovení zát<ona (ZOK), v platném znéru, je valná
hromada schopna se usnašet, pokud jsou přítomni akcionráři disponující akciemi, jejichž jmenovitá
hodnota přesahuje 30% základního kapitálu společnosti. Tato podmínka je splněna a tudíž je VH
usruíšeníschopná.

1. §chválení iednaciho a hlasovaciho řádu
K bodu 1.
Přítomní akcioruíři byli seznámeni předsedajícím s jednacím a hlasovacím řádem pŤipraveným
představenstvem společnosti. Náwh jednacího řádu obdrželi akcionáři při prezenci v písemné
podobě,
Jiný náwh nebyl přítomnými akcionáři podán.

Otázka č. 1
§chválení jeilnacího a hlasovacího řátlu
Výsledky hlasování:

Pro:
Proúi:
zdňelo sez

23.834 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Jednací a hlasovací řád valné hromady ve znění předloženém představenstvem společnosti byl
schválen.

2. Volba oreánů va|nó hromadv
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Do orgánů valné hromady představenstvo společnosti nawhlo:
Předseda: Mgr. Marian Pavlov
Zapisovatel: Tomáš Buriarr
Ověřovatelé zápisu: lng. Ivo Hájek a Jan Homola
Skrutátor: Sčítáním hlasů je pověřen předsedající valné hromady.

Jiný náwh nebyl přítomnými akcionráři podán.

Otázkač.2
Volba orgánů valné hromady
Výsledky hlasování:

Pro: 23.834 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdňelo se: 0 hlasů

Orgány valné hromady byly zvoleny:
Předseda Mgr. Marian Pavlov
Zapisovatel: Tomáš Burian
Ověřovatelé zápisu: Ing. Ivo Hájek a Jan Homola
Skruátor: Sčítrárúm blasůje pověřen předsedající valné hromady.

3. yolba členů představenstva a volba členů dozorčí radv.
Představenstvo společnosti předklěÁávalné hromadě ke schváení náwh na zvolení noqfch ělenů
představenstva a noqých ělenů dozorěi ruAy, respektive na znovuzvolení sávajících členů těchto
orgánů z toho důvodu, že funkční období stávajících ělenů představenstva a dozorčí rady jmenovitě
uvedených v náwhu po uplynutí pětiletého firnkčního období končí.

Na zvolení do funkce člena představenstva jsou nawhováni Ing. MIROSLAV DVOĚáK, dat. nar.
14. července 1951, bytem Na moklině 679l44,Řepy,163 00 Praha 6, a Ing. IVO HÁJEK, dat. nar.
4. července 1953, bytem U Sluncové 604/7, Karlírl l86 00 Praha 8, na zvolení do funkce člena
dozorčí rady jsou navrhováni STANISLAV HLADKÝ, dat. nar. 19. února 1971, bl.tem Plevenská
311213, Modřany, 143 00 Praha4, a JAN HOMOLA, dat. nar. 1. října 1941, bytem U Nadjezdu
803,289 12 Sadskí.

Jiný náwh nebyl přítomnými akcionáři podán,

Otázka č. 3 - Jmenování členů představenstva a členů dozorčí rady dle předloženého návrhu.

Výsledky hlasování:
Prol 23.834 hlasů
Proti: 0 hlasů
ZdĚelo se: 0 hlasů

Valná hromada volí členem představenstva: Ing. MIROSLAVA DVOŘÁKA., dat. nar. 14.
července 1951, bytem Na moklině 679l44,Řepy,163 00 Praha 6, a Ing. IVO HÁJKA, dat. nat. 4.
července 1953, bl,tem U Sluncové 60417, KaflIl, 186 00 Praha 8, a ělenem dozorčí rady:
STANISLAVA HLADKEHO, dat. nar. 19. února 1971, bl,tem Plevenská 31l2l3, Modřany, 143 00
Praha4, a JAN HOMOLU, dat. nar. 1. října 1941, bytem U Nadjezdu 803,289 12 Sadská.
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4. Návrh oředstavenstva na zrušení snoleěnosti podle ustanovení § 403 odstavec 2 ZOI(

Podle ustanovení § 403 odst. 2 ZOK píedstavenstvo svolá vaLnou hromadu bez zby.tečného odkladu
poté, co zjisti, žs celková ztráta společnosti na zrákladě účetní ávěrky dosáhla takové výše, že při
jejím utuazení z disponibilních zdrojů společnosti by neubrazená útáta dosáhla poloviny
zrákladního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, a nawhne valné hromadě
zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opaťení. Aktuální kumulovaná účetní zháta
společnosti z minulých iet ažk 3I.12.2018 činí -47.234 tis, Kč, zrákladní kapiLíl činí 75.759.000,-
Kč. Výzmmnou část z celkové výše net*lrazených účetních zřát minulých let tvoří položka
31.250.000,- Kč za know-how firmy NORVIK TECHNOLOGIES INC. a položka 10.000.000,- Kč
zaplacených firmě NORVIK TECHNOLOGIES INC. za poplatek z licenční smlouly z roku 1993.
Učetní operace s tímto spojené probíhaly v letech 1993 - 1998. Proti těmto plněním neměla firma
EPRONA, a.s. do dnešního dne žádné t".ýrrosy. Představenstvo navrhlo předchozí valné hromadě,
aby roáodla o snížení základního kapiáu společnosti z čélstky 75.759.000,-Kč o částku
31.250.000,-Kč na částku 44.509.000,-Kč, a to upuštěním od vydání akcií v rozsahu, v jakém
upisovatel akcií, společnost NORVIK TECHNOLOGIES INC., nesplatil vklad, ke kterému se
zaviaal. Tím by došlo k vyřešení popsaného stavu jiným vhodným opatŤením, neboť by došlo i ke
snížení celkové akumulovarré úráW o uvedenou ěástku. Usnesením Krajského soudu v Hradci
KráLlové čj. 2 Nc 10212019-93, vydaným k návrhu nawhovatele MACNOR CORP., však bylo
spoleěnosti uloženo, aby se valná hromada zdržela přrjell usnesení o sniženi zákJadníIlo kapitátu
společnosti, jak bylo navrhováno v bodě 7. pořadu jednání valné hromady dne 3I.7.20I9
zveřejněného v pozviánce. Představenstvu společnosti proto nezblfuá než nawhnout valné hromadě,
aby rozhodla o znršení společnosti podle ustanovení § 403 odst. 2 ZOK. Ptoto představenstvo
předkládá valné hromadě náwh na takovéto roáodnutí. Zároveň se však představenstvo společnosti
domnívá, že s pfihlédnutím ke shora popsaným okol-rrostem je pouze na úvaze valné hromady, zda o
zrušení společnosti skulečně roáodne či nikoliv. Samotná kumulovaná ztráta spoiečnosti z
minulých let bezprostřední vliv na činnost spoleěnosti nemá. Co se však zásadním a negativním
způsobem promítí do čirurosti společnosti, jsou spory se společností MACNOR CORP., které jsou
obchodními parhrery, zejména bankami, wímrány negatir,ně. Zejména So spory jsou příčinou, proě
financující barrlcy hodnotí činnost společnosti velmi obezřetně a proč je zjejich strany znatelný tlak
na snížení úvěrové angažovanosti. Nikoliv kumulovaná ztáta z minulosti, ale nejistá majetková a
akciorrářská struktura může vést ve svém důsledku k ukoněení úvěrování obchodní ěirrnosti
společnosti, což by mělo na další fungovtíní společnosti zásaÁní význam. Protože je to zíkorurá
povinnost představenstva, na!Ťhuje představenstvo valné hromadě pfijetí usnesení ve shora uvedené
podobě, avšak samotné roáodnutí o zrušení či nezrušení společnosti ponechává na uyéžení
akcionářů, když jako problematickou nevidí lysokou kumulovanou účetní zhátu, ale jiné problémy,
ktere však rozhodnutí o zrušení spoleěnosti nemůže vyřešit.

Jiný návrh nebyl přítomnými akcionáfi podán.

Otázka č. 4 - Návrh představenstva na zrušení společnosti EPRONA, a.s. podle ustanoveni §
403 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a o vstupu společnosti do |ikvidace.

Výsledky hlasováni:
Pro:
Proti:
Zdňelo se:.

0 hlasů
23.834 hlasů
0 hlasů

Návrh představens§a na zrušení společnosti EPRONA" a.s. podle ustanovení § 403 odst. 2
zákona o obchodních korporacích a o v§tupu společnosti do likvidace nebyl schválen.

Strana 3 ze4



5.Závér.

Tímto byl program valné hromady lyěerpán. Předseda valné hromady ávérem vznesl dotaz na
přítomné akcionáře společnosti, fýkající se výhrad k pruběhu valné hromady a zvláŇé pak pťotestu
proti usnesení valné hromady společnosti a či žádosti o lrysvětlení. Nikdo z přítomných žádný
dotaz, připomínku či protest nevanesl.

Předsedající valrré hromady proto na závěr poděkoval všem áčastněným a valnou hromadu ukoněil
ve 12:22 hodin.

Přílohy zápisu z jedrrání valné hromady:
r pozvánka na valnou hromadu,
o Listina přítomných akcionářů,
o Jednací ád valné hromadn
o Hlasovací lístky,

V Rokytnici nad Jizerou 23.10.2019

Předseda valné hromady
Mgr. Marian Pavlov

Z,apsal: Tomáš Burian

Ověřili: Ing. Ivo Hájek

Jan Homola
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