
 A G R O  SOKOLEČ, a.s., sídlo Sokoleč , V Lípách 27, 290 01 Poděbrady

P O Z V Á N K A

na řádnou valnou hromadu akciové společnosti  A G R O  SOKOLEČ, a.s., se sídlem
V Lípách 27, Sokoleč, 290 01 Poděbrady, IČ 25769952,

která se koná v pátek  dne  14. 6. 2019  od 14.00 hod. v sále sokolovny v Sokolči.

Program jednání valné hromady:

1. zahájení, volba osob pověřených sčítáním hlasů – skrutátorů
2. schválení jednacího a hlasovacího řádu
3. volba orgánů valné hromady – předseda, zapisovatel, ověřovatelé
4. zpráva o činnosti představenstva
5. zpráva o hospodaření akciové společnosti za rok 2018 a o stavu majetku,  plán

tvorby zisku na rok 2019
6. zhodnocení koncepce dlouhodobého podnikatelského záměru společnosti

a návrh nové koncepce
7. zpráva o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou, tj. akciovou společností

A G R O  SOKOLEČ, a.s. a ZD Nový život Sokoleč
8. návrh na rozdělení zisku a schválení auditora na další účetní období
9. zpráva dozorčí rady o výsledku kontrolní činnosti a přezkoumání roční účetní

uzávěrky za rok 2018, včetně návrhu na rozdělení zisku
10. diskuze
11. schválení usnesení a závěr

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 15. květen  2019 . 

Řádná účetní závěrka za rok 2018, vč. příloh, výroční zprávy a návrhu na rozdělení
zisku, je k nahlédnutí zdarma v pracovní době v sídle akciové společnosti v pracovních dnech
v době od 8.00 hod do 15.00 hod., od 15. května 2019, tj. 30 dnů před konáním VH.  

Součástí pozvánky je, kromě zveřejňovaných údajů z rozvahy a výkazu zisků a ztrát,
i návrh usnesení valné hromady. Pozvánka a návrh usnesení valné hromady jsou uveřejněny
na internetových stránkách akciové společnosti: www.agrosok.cz

                                                                              A G R O  SOKOLEČ, a.s.

                                  Ing. Milan Spremo
                                  předseda představenstva



 

Hlavní údaje účetní uzávěrky za rok 2018 / v     tis.Kč/

aktiva celkem 79 106 tis. Kč  pasiva celkem    79 106 tis.Kč
stálá aktiva        43 297  tis. Kč  vlastní kapitál    69 612 tis.Kč        
oběžná aktiva  28 446  tis. Kč  cizí zdroje      9 282 tis.Kč        
ostatní aktiva     7 363  tis. Kč  ostatní pasiva         212 tis. Kč

   
výnosy
celkem 47 943 tis. Kč  

HV před
zdaněním     -1 087  tis.Kč      

náklady
celkem        49 111 tis. Kč  

daň  z  příjmů
splatná           0.Kč        

     

 Odložená daň       81 tis.Kč

 
HV včetně odložené 
daně  

        
  -1 168 tis.Kč          

 

Prezence akcionářů  bude probíhat v místě  konání valné hromady od 13.00 hod. do
14.00  hod.  Akcionář  se  zúčastňuje  valné  hromady  osobně  nebo  v zastoupení  na
základě  písemné  plné  moci.  Akcionář,  popř.  zmocněnec,  se  prokazuje  platným
úředním dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas).

V Sokolči dne 13. 5. 2019  

A G R O   SOKOLEČ,a.s
.

                   Ing.Milan Spremo
                                  předseda představenstva

 



N Á V R H

Usnesení   řádné valné hromady akciové společnosti
A G R O  SOKOLEČ, a.s., konané 14. 6. 2019 

1/ Valná hromada akciové společnosti bere na vědomí

- zprávu o činnosti představenstva od minulé valné hromady
_______________________________________________

2/ Valná hromada akciové společnosti schvaluje

- zprávu o hospodaření akciové společnosti za rok 2018 a o stavu majetku, 
účetní uzávěrku za r. 2018 a plán tvorby zisku na r. 2019.

- zhodnocení podnikatelského záměru společnosti za rok 2018 a návrh 
koncepce dlouhodobého podnikatelského záměru společnosti na rok 2019

- zprávu o vztazích mezi ovládanou a ovládající právnickou osobou za 
rok 2018

- rozdělení zisku z roku 2018 a přiznání k dani z příjmů za rok  2018

- auditora pro rok 2019

- činnost dozorčí rady za rok 2018
-

V Sokolči, dne  13. 5. 2019
  


