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

Místo konrání: EPRONA a.s. Rokytnice nad Jizerou č.p. 309, 512 45
Den: 31.8.2020 v 11.00 hodin

Registrace akcionářů:
Ve smyslu pozviánky na řádnou valnou hromadu (dále jen ,,valná hromada") zaéala registrace
akcionářů v místě konání valné hromady v 10.00 hodin. Registraci akcionářů prováděl na zikladé
pověření představenstva spoleěnosti Mg. Marian Pavlov a Tomaš Burian, za účasti pověřených
zaměstnanců společnosti. Listina přítomných akcionářů bude tvořit přílohu zápisu.

Zahájeni
Valnou hromadu zahájil z pověření představenstva v 1l:09 hodin Mgr. Marian Pavlov, ktený byl
představenstvem pověřen řízením valné hromady do doby zvolení orgánů valné hromady.

Podmínky pro konání valné hromady (Konstatuji, že) :
1. Valruí hromada byla svolána v souladu s ustanovením § 406 ZOK a ěl. 11 Stanov

společnosti uveřejněním pozvánky 30 dnů před jejím konáním.
2. PozváŇa na valnou hromadu obsahuje skuteěnosti uvedené v § 407 ZOK a čl, l1. Stanov.
3. Pořad jednriLrrí valné hromady je v souladu s § 42I ZOKaél,9 stanov společnosti.
4. Podle listiny přítomných akcionářů se valné hromady účastní

3 akciorráři disponující celkem 23.925 akciemi, tj. 31,58 %o akcií (zétJadního kapiáu spoleěnosti),
z celkového poětu 75.759 akcií, když každá akcie má jmenovitou hodnotu 1.000,- Kč a na každou
akcii připadá jeden hlas. Podle platným stanov a přísl. ustanovení zékona é.90/2012 Sb, (zákon o
obchodních korporacích), v platném méni, 1e valná hromada schopna se usnášet, pokud jsou
přitomni akcionáři disponující akciemi, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30%o zékladniho
kapiáu společnosti. Tato podmínka je splněna a tudíž je VH usnášeníschopná.

1, schválení iednacího a hlasovaciho řádu
K bodu 1.
Pfitomní akcionáři byli seznámeni předsedajícím s jednacím a hlasovacím řádem připraveným
představenstvem společnosti. Návrh jednacího řrádu obdrželi akcionáři při prezenci v písemné
podobě.

Jiný náwh nebyl přítomnými akcionáii podán.

Oráu,ka č.l
Schválení jednacího a hlasovacího řádu
Výsledky hlasování:

Pro: 23.924 hlasů

Zdňelo se. 1 hlas

Jednací a hlasovací řád valné hromady ve znění předloženém představenstvem spoleČnosti byl
schválen, Protest proúi tomuto rozhodnutí nikdo nevznáší.
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2. volba orgánů valné hromadv
Do orgá,rrů valné hromady představenstvo společnosti nawhlo:
Předseda: Mgr. Marian Pavlov
Zapisovatel: Tomáš Burian
Ověřovatelé zápisu: Stanislav Hladký, Ing. Ivo Hájek
Skrutátor: Sčítánim hlasůje pověřen předsedající valné hromady Mgr. Marian Pavlov.

Jiný ruíwh nebyl přítomnými akcionáň podán.

Otázkaé,2
Volba orgánů valné hromady
Výsledky hlasování:

Pro:
Proti:
zdňelo sez

23.924 hlasů
0
1 hlas

Orgány valné hromady byly zvoleny:
Předseda: Mgr. Marian Pavlov
Zapisovatel: Tomáš Burian
Ověřovatelé zápisu: Stanislav Hladký, Ing. Ivo Hájek
Skrutátor: SčíLá,ním hlasů je pověřen předsedající valné hromady Mgr. Marian Pavlov.
Protest proti tomuúo rozhodnutí nikdo nevznáší.

3. zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu ieiího maietku za rok
2019. řádná rlčetní závěrka za rok 2019. yýrok auditora k řádné úěetní závěrce. návrh na
wnořádání rrýsledku hospodaření za rok 2019.

Se zprávou představenstva semiimil přítomné akcionáře předsedající valné hromady Mgr. Marian
Pav|ov, zptáva byla současně k nahlédnutí u registrace. Rovněž seznárnil přítomné s hospodrářským
výsledkem za rok 2019 a s výrokem auditora.
Výsledek hospodaření před zdaněním je zisk 4.092.000,-Kč.
Výrok auditora - ,,bez výírad".

Představenstvo společnosti navrhuje hospodářský výsledek společnosti lypořádat ta\ že se
zisk v p|ném rozsahu převede na úhradu neuhrazených ztrát z minulých let.

Akcioruíř pan Hejral k přednesené zptávé vznáši připomínku, že kumulovaná zřáta ve výsledku je
ke konci roku 2019, nikoliv 2018,jde zřejmě o překlep.

Se zprávou dozorčí rady seznámil přítomné akcionáře Stanislav Hladký, zprávabyla současně k
nahlédnutí u registrace.
Závérem shmul stanovisko dozorčí rady takto:
Dozorči rada bere bez výhrad na vědomí zprálu auditora ze dne 30.6.2020.
Dozorčí rada doporučuje valné hromadě odsouhlasit účetní závěrku a schválit výsledky hospodaření
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spoleěnosti za období roku 2019.
Yykiuaný zisk za účetní období roku 2019 dozorčí rada doporučuje zúětovat do ztráty minulých let.

5. schváIení zpniw představenstva. řádné účetní závěrkv a wnořádání lÝsledku
hospodaření za rok 2019.

Náwh předsuvenstva:
Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti a výsledky hospodaření společnosti za
rok 2019 a souhlasí s tím, aby dosažený zisk výši 4,092.000,-Kě byl převeden v plném rozsahu
na úhradu ztníty minulých let.

Jiný návrh nebyl přítomnými akcionáři podán.

Otázka č. 5
Schválení zprávy představenstva a použití zisku:

Výsledky hlasování:
Pro: 23.834 hlasů
Proti: 0
Zdňelo se: 91 hlasů

Valná hromada schválila účetní závěrku společnosti a výsledky hospodaření společnosti za
rok 2019 a souhlasí s tím, aby dosažený zisk výši 4.092.000,-Kč by| převeden v plném rozsahu
na úhradu ztnity minulých let.
Píotest proti tomuto roáodnutí vznáší akcionář p, Hejral. Podle něj na ifrtaú: ňrát lze použit povze
zisk, nikoliv ztrátu.

6. Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2020

Představenstvo spoleěnosti nal,rhuje valné hromadě určit auditorem pro ověření účetni závěrky za
tok2020 společnost Accounting shine s.r.o.

Předsedající valné hromady seznámil valnou hromadu s obsahem písemného protestu akcionaře
Peha Kořenka zp dne 23.8.2020, doruěeného společnosti do její datové schrránky. Obsah jeho
sdělení valné hromadě doslovně přečetl s tím, že obsah této písemnosti bude připojen jako příloha k
zápisu z jednárí dnešní valné hromady. Představenstvo k obsahu sdělení akcionáře zaujalo
nasledující stanovisko: Výhrady akcioruíře neshledává představenstvo důvodnými, Předně zde není
důvodu pochybovat o způsobilosti této spoleěnosti provést řádně a včas audit účetní závérky, když
tato společnost, resp. její pracovníci, se podíleli na auditu účetní závěrky předkládané již i této valné
hromadě, Podruhé informace pana Kofunka není přesná: Jmenovaná společnost žiádné exekuci
nečelila, exekuci zahájené v roce 2014 čelila spoleěnice této spoleěnosti, což je zásadni rozdil.
Představenstvo proto setrvává na svém náwhu.

Jiný návrh nebyl přítomnými akcionáři podan.

Otáakaó.6
Schválení auditora společnosti pro rok 2020:

Výsledky hlasování:
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Pro:
Proti:
ZdĚelo se:

23.834 hlasů
0
91 hlasů

Valná hromada určuje auditorem pro ověření úěetní závěrky za rok 2020 společnost
Accounting shine s.r.o.
Protest pťoti tomuto roáodnutí nikdo nevmáší.

7.Závér.

Tímto byl program valné hromady vyěerprán. Předseda valné hromady závérem vmesl dotaz na
přítomné akcioníře společnosti, týkající se výbrad k průběhu valné hromady a zvláště pak protestu
proti usnesení valné hromady společnosti a či žádosti o vysvětlení. Nikdo z přítomných žádný
dotaz, pŤipomínku či protest nevznesl.

Předsedající valné hromady proto na závěr poděkoval všem zúěastněným a va]nou hromadu ukončil
v l 1:29 hodin.

Předseda valné hromady:

Zapsal:

Ověřili:

V Rokytnici nad Jizerou 3 1.8.2020
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PoZVANKA

na řádnou valnou hromadu

Představenstvo společnosti E,PRONA. a.s.. se sídlem v Rokl,tnici nad Jizcrou č._]09. PSC
5l2 45. IČ 455 34 357. zapsaná r,obchodním rejstříku u Krajského soudu v llradci Králové, oddíl

B. vložka59l. svo lár,á v soula<lu s ust. § 402 zákona o obch. korporacích a stanov společnosti
řádnou valnou hrotrradu. která se koná v pondělí 31.8.2020 l, l1.00 hodin v sídle sptllečnosti v

Ilorní Rokltnici čp.309. Rokltnicc nad Jizertru.

s následu.i ícím progranlenr .iednání:

Zaháiení. schválení.iednacího a hlasovacího řádu valné hronrady

Volba orgánů valné hrorrrady. tj. předsedajícího. zapisovatele. ověřovatelů zápisu a skrutátorů

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu je.jího majetku za rok

20l9. řádná účetní závčrka za rok 20 l9. výrok auditora k řádné ťtčetní zár,ěrcc. návrh na

vypořádáni vj,sledku hospodaření za rok 20l9

7,práva dozorčí rady o kontroln í činnosti za rcrk 20l9. zpráva o přezktiunrán í řárlné účetn í

závěrky za rok 20l9. návrh na vl,pořádání výsledku htrspodaření za rok 20l9

Schválení zprávy představenstva. řádné účetní závěrkl,a vypořádání výsledku hosptrdaření

za rok 20l9

Určení auditora pro or,ěření účetní zár,ěrky za rok 2020

Závér

Registnce akcionářů začírrá v den a v místě konání řádné valné hromady od 10.00 hodin. Při
registraci se akcionáři - í\,zické osob1,. statutární zástupci právnických osob a zástupci akcionářu
prokáží platnlrn průkazem tot(}žnosti. Akcionaiř , právnická tlsoba sc dálc prokážc výpiscrn z

obclrodního rejstříku ne staršínr třeclr měsíctl před datem konání valrré lrrorrradt, neho úřednč

ověřenou kopií ttihotr výpisu. Zástupce akcitlnáře na základě plné rnoci je povinen přcd zahá.icnírn

valné hrornady odevzdat při registraci písenrn()u plnou moc. z níž vyplývá rozsah zástupctrva
znrocnění. Podpis akcionáře na plné ntoci rnusí být úředně ověřen. Rozhodný den k účasti lla valné

hrtlmadě dle přís|ušného článku stanov společnosti je sednrý den předcházcjící dni ktlnání valné

hrolnady,. tedy 2't.8.2020. Význam rozhodného dne spočívá r, tom. že právo účastnit se valné

hrornad5,. lrlasovat a vykonávat na ní akcionářská prár,a nrá výhradně osoba vedená.iakrr akcionář r,

zákonetn stanovené evidenci cenných papírů k rozhodnénru dni.

l)

2)

3)

4)

5)

6)

7|



Listina přítomných akcionářů
společnosti EPRoNA. a.s..5e sídlem v Rohtni€i nad.lizerou č.3(}9, Psč 512 45, lč455 34 357,

na valné hromadě dne 31.8.2020:

Akcionář č. Jméno/firma Datum narození/lČ: počet akcii Podpis

./

..-)

lU /t,:, lr1,1rrlh-
lšc,t ztt-l i lt ezlós /_š ďs7 /J.r

7

l/L utP_ t /Be?- jí s i;rt{ lc ,/. ,l

,/ď- i

l[,d . li rr+ kr.rprr L

iT
(, l t10'l )



Dne31.8.2020v /p_,§! hodin se dostavil kprezenci navalnou hromadu společnosti EpRoNA,

;,r" ;;;r';- Rokytnice nad Jizerou č,p, 309, 512 45, pan/paní:

iult, 1lon?,,ntb,,ao'U, b 1!.l\{frr._ L_a ň.:./

JmenoVanýpředložilplnoumo(vy§tavenoUspotJčnostiyffi

Při prezenci bylo korEtatováno, že společnost MAcNoR coRP,,318 Pinehuíl Drive, oakville, ontario,

Kanada, nenl vedena v seznam; ;;;;; spoternosti Z_toho důvodu nebYla umolněna učast

imenovanému na jednánl valné hromady. ?Ýt t"r,i"q' u r" { e;"r- W ť^,,,_ Vu \ ,

plná moc byl6 imenovanému vrácen,, lt- + lU 1 LO\V

V Rokytnici ned &eíou dne: 31,8,2020,



n,
šAFRÁ & pARTNEfu

^DvoxÁTNÍ 
xANcEtÁi

pLr,{Á Moc
Jt níže podepsaná obchodní korporace

MACNOR C{)RP. se sídlem 3lt Pinehunt Drive, Oakville, Onterio, kianada

zastoupená fudiielem Jiřím Norcm

zmocňuje

Mgr. Petrr Rudlovčtkr,
cv. č. člK ll98l)

advoMta advoMtní kanceláře
Šafra a parrneti s.r.o., advokátní kancelář

seSdlern: Praha l -Ňové Mě§o. RcvolučŤ' l}E}tE, PSČ l l0 00
lČ: 24t 20 4l5

ve v§ech próvníoh věcocb a aby vykonával veškerá právní jednání
či obvenim úč$ mitlc u Cenmilniho depozitáře cenných

1,mirbeti se srýn zmcne&i opúvněn Sljímat doporučené
r ádooli c riča§fu ftem Centrálnilrc depozittc

to vše i tehdy, když je podle

bude do odvolóní pouávótt



Jednací a hlasovací řád

valné hromady, akcionářů společnosti EPRONA. a. s. RokYnice nad Jizerou

l . Valná hrornada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni akcionáři. kteří vla_stní akcie
se jmenovitou hodnotou více než 30% základního jmění společnosti.

2. Nepřítomný akcionář může být na jednání a hlasor,ání valrré hromady zastupován
zmocněncem vybaveným úřednč ověřenou plnou tnocí.

3. Jednání valné hrornady se ř,ídí plograrnem uvedenýnr v pozvánce.

4. Při prezentaci obdrži každý akcionář nebo osoba znrocněná k zastupování hlasovací lístek
s vyznačeným počtern akcií ajednací řád.

5. Hlasování kjednotliv},m bodům valné hrornady probíhá zvednutírn hlasovacího lístku.
na kterém je uveden počet hlasú (l akcie: I hlas) a odevzdáním hlasovacího lístku
skrutátorovi. Nejprve se hlasuje o návrhu přcdpokládaném představenstvenr. v případě jeho
nepřijetí o dalších návrzích. jak budou předkládány.
Při hlasování budtru sčítány hlasy pro, proti a zdržel se.
Vlastní sčítání hlasů provedou zvtrlení skrutátcrři nebo předsedající valné hromady.
Výsledek hlasování oznámí přittlmným akcitrnářům předsedající valné hromady,

ó. Akcionář nebo osoba zmocněná k zastupování rnůže ptlžádat o vysvětlení k jcdnotlir,ým
bodům programu a předkládat valné hrtrmadě návlhy,. Učiní tak písemnou íbnnou a odevzdá
intirrmačnírnu střcdisku nebo předsedajícíInu valné hrtxnady. Předsedající valné hrornady
posoudí. zda se návrh. respektive vysvětlení lýká programu valné hr<lmady,. či nikoliv.
V případě rlysvětlení rozhodne předsedající. zda bude odpovězeno na valné hromadě. nebo
bude odpol,ěď akcionáři zaslána písernně. a to nejpozději do 30.9.2020.

7. Průběh jednání a ýsledek hlasování jsou předmětem zápisu. ktery ověřují zvolení
ověřovatelé.

8. Usnesení valné hromady akcionářů vstupuje v platnost okamžikem jeho schválení.

V Rokltnici nad Jizerou
31.8.2020



H]asoncí lístek

společnosti EPRoNA, a,§., se §ídlem v Rokytnki nad Jizerou č.3G), PsČ 512 45, É 455 34 357, pro

valnou hromadu konanou dne 31.8.2020.

Hlasování k bodu č.

1 VH: Schválení iedn ciho a hlasovacího řádu valné hromů - návrh přcdstawnstrra.

Akcionář počet hlasů:

n$rl,
(souhlasím
D Nesouhlasím

D Zdržuji se hlasování

Podpis:

ll ,--



H]asovácí lístek

společnosti EPRoNA a.s., se sídlem v Roh/tníci nad Jizerou č.3(Xl, Psč 512 45, lč 455 34 357, pro
valnou hrornadu konanou dne 31.8,2020.

Hlasování k bodu_ č.

1 vH: schvál€ní i€dnaclho a hlmvacího řádu valné hromady - návrh představenstva.

počet hlasů: q0

,B Soutrtasim

D Ne§ouhlasím

D Zdržujise hlasování



Hhlďaď lístek

společnosti EPRoNA, a.s., se sídlem v Rokytnici nad Jizerou č.3G), PSČ 5u 45, lČ 455 34 357, pro

valnou hmmadu konanou dne 31.8.2o2o.

Hlasováníkbodu c. 4 ,r, //fuh-'l;l , ULL V-a4".,.4__

Počethlasů: 

4
Akcionář: 3

D Souhlasím

E Ne§ouhlasím

x zdřžuji se hla§ování

Podpi§:



Hla,sovad líste*

společíosti EPRoli6, 3.5.. se sídlem v Rokytnici nad.Jizerou č,3G), PSČ 5u 45, lČ455 34 357, pro

valnou hromadu konanou dne 31.8.2O2O.

Hlasování k boduč.2 VH: Volba o4ánó valné hrcnpdy- náwh předstawnstve.

Akcionář

Podpis:

l///,

4
){ Souhtasím

D i,Iesouhlasím

O Zdržujise hlasování

počet hlasů:

?.!E s,{



Hlasovací lís€k

společnosti EPRollA, a,s., se sídlem v Rokytnki flad Jizerou č.3$), Pť 512 45, lČ 455 34 357, pro

Valnou hromadu konanou dne 313.2o2o.

Hlasování k bodu.č. 2 VH: Volba oryánů valné hromdy - náwh představercwa,

Počethlasů: qO

.í SoutrJasím

D Nesouhla§ím

D Zdržuji se hlasování



Hlasoací lístek

§polečnosti EPRoNA, a.s., se sidlem v Rokytnici nad Jizerou č.309, PSČ 512 45, Ě 455 34 357, pro

valnou hromadu konanou dn€ 31.8.2020.

Hlasování k bodu č. 2 VH: Volba o6ánů ralé hromadv - návrh pledstavensira.

Akcionář (

o souhlasím
D tlesouhlasím

7Q zo.ru;i.e hlasování

Podeis| Lk?

Počet h]asů:



Hlasovací lístek

§pol€čno§ti EPRoNÁ" a.s., se sídlem v Rokytnici nad Jizerou č.3(x), PsČ 5u 45, lČ 455 34 357, pro

valnou hromadu konanou dne 31.8.2020.

Hlasování k bodu,č. 5 VH: Valná hromada schvaluie rprávu pfudslaven§tva, řádno! úč€tní závěrku
,a rok 2019 a Wpořádání výsledku hospodaňení ra rok 2019 - řÉvÝlr př€dst wnstve.

Počethlasů: 
n - ( 3t,'

řSoutiasi.
o Nesouhlasím

n Zdržuji se hlasování

l/7l



Hlasova.í lístek

spolďnosti EPRoNA, a.s., se sídlem v Rolq/tnici nad Jizerou č.38, PSČ 512 45, Č 455 34 357, pro

valnou hromadu konanou dne 31.8.2O2O.

Hlasování k bodu.č. 5 VH: Valná hlonrada schvalu|e upíáyu pMtauen9hía, řádnou účetní ávěrku
.á rck 2019 a WpoÉdání qýshdku hos@aření za rok 2O19 - náwt představenstva

počethla§ů: 

ÍO
u soutrtasím

0 Nesouhla§ím

ll Zdržujise hlasování



Hlasovací lístek

společno§ti EPRoNA a.s., se sídlem v Rolrytnici nad Jizerou č.3$), PsČ 512 45, lČ 455 34 357, pro
valnou hromadu konanou dne 31.8.2O2O.

lllasování k bodu č. 5 VH: Valná hromada schvaluje zprávu pMtaven§tYa, Hdrou účetní závěrku
za íok 2019 a vypořádání výsledku hoopodaření za rok 2019 - nártr předstayerstya.

Akcionář 3

u souhlasím
n Nesouhlasím

fr zaarilse hlasování

počet hlasů:



Hlasovací lístek

společnosti EPRoNA a.s., se sídlem v Roh/tnici nad Jizerou č.3G), psČ srz ls, lČ 455 34 357, pro

valnou hromadu konanou dne 31,8.2o2o.

Hlasování k bodu.č. 6 VH: Valná hrornada ur&{e pro ověření úóetní aívěrky a zpracování auditu
pío rok 2o:!o spolc&Gt A.countitf, shine sao. tČo: 2i629581- návrh pHstaEn§ňra.

Akcionář: 
,|

I souhlasím
ú Nesouhlasím

U Zdržujise hlasování

Podpis; 

/7

Počet hlasů: 
Zs.. 6sJ



Hhsovací lí§ték

společnosti EPRoNA" a.s., se sídlem v Rokytnici nad Jizerou č.3G), PSČ 512 45, lČ 455 34 357, pro

valnou hromadu konanou dne 31.8.2020.

Hlasování k bodu č. 6 VH: Valná hrcmada určuje pto olěření úklí ávěrky a zprecotání auditu
pío rok 2ířlo spolďrrct Accountiru shlne s.r.o. tČo: 2!i629581- nárít předstar€n§tYa.

Počet hlasŮ: 
Í0

n soutrtasim

D Nesouhlasím

{ Zdržujise hlasování

*"",/



Hlasovací lírtek

společnosti EPRoNA, a.s., se sídlem v Rokytnici nad Jizerou č,309, PsČ 5l2 45, lČ 455 34 357, pro

valnou hromadu kooanou dne 31.8.2020.

Hlasování k bodu č. 6 vH: valná hrumada urňtje prc ověření účetní závěr*y a zpracování auditu
pro rok 2o2o spo|ečno§t Accountiír8 shine s.r.o. lČo: 25629581- návrh představenstva.

Akcionář: 3 eočethlasťt: ,/f

n souhlasím
D Nesouhlasím

ý zaržrii se hlasování

?od''s| 6lk*


