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POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU 
 
společnosti AGPI Písek, a.s., IČO: 117 08 441, se sídlem Vrcovice č.p. 64, PSČ: 397 01, zapsané v obchodním 
rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 2470 (dále jen „Společnost“), 
kterou představenstvo Společnosti tímto svolává na den 10.11.2022 od 10,00 hodin s místem konání Vrcovice č.p. 
64, PSČ: 397 01. 
 
Pořad jednání valné hromady Společnosti: 

 

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti 

2. Volba orgánů valné hromady 

3. Projednání výroční zprávy za rok 2021, zpráva představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti 

Společnosti a stavu jejího majetku v roce 2021 se stanoviskem dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2021 

a k vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021 

4. Rozhodnutí o schválení účetní závěrky za rok 2021, schválení hospodářského výsledku za rok 2021 a 

rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem za rok 2021 

5. Určení auditora Společnosti 

6. Rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce členů volených orgánů 

7. Ukončení valné hromady 

 

Právo účastnit se a hlasovat na valné hromadě Společnosti mají akcionáři, kteří jsou zapsáni v seznamu 

akcionářů Společnosti. 

 

Akcionáři jsou oprávněni zúčastnit se valné hromady osobně nebo v zastoupení. Zástupce akcionáře musí předložit 
plnou moc, která musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více 
valných hromadách. V souladu s čl. 6.2. stanov Společnosti je nutné, aby plná moc k zastoupení na valné 
hromadě byla vystavena s úředně ověřeným podpisem. 
 

Akcionáři jsou oprávněni uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. 

 

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění: 

 

K bodu 4 
Rozhodnutí o schválení účetní závěrky za rok 2021, schválení hospodářského výsledku za rok 2021 
a rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem za rok 2021 
 
Zdůvodnění: 
Představenstvo Společnosti předkládá valné hromadě ke schválení účetní závěrku Společnosti za rok 2021 ve 
znění, které bylo společně s pozvánkou na valnou hromadu zveřejněno na internetových stránkách Společnosti. 
            _____ 

Návrh usnesení valné hromady: 
 
Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti, sestavenou z údajů ke dni 31. prosince 2021, 
ověřenou Ing. Jaroslavem Špetou, auditorem Společnosti s výrokem „bez výhrad“. 
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Valná hromada Společnosti schvaluje hospodářský výsledek Společnosti za rok 2021, kterým je ztráta ve 
výši 90.035.540,91 Kč a schvaluje, že celá ztráta za rok 2021 bude převedena na účet neuhrazené ztráty 
z minulých let. 
            _____ 

K bodu 5 
Určení auditora Společnosti 
 
Zdůvodnění: 
Představenstvo Společnosti sděluje, že Společnost má zájem, aby na základě odborných a ekonomických kritérií 
auditorem Společnosti byl TPA Audit s.r.o., auditor se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, 
identifikační číslo 60203480, zapsaný v evidenci vedené Komorou auditorů České republiky pod ev. č. 080. 
            _____ 

Návrh usnesení valné hromady: 
 
Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti pro ověření účetní závěrky za rok 2022 TPA 
Audit s.r.o., auditor se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, identifikační číslo 60203480, 
zapsaný v evidenci vedené Komorou auditorů České republiky pod ev. č. 080. 
            _____ 

K bodu 6 
Rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce členů volených orgánů 
 
Zdůvodnění: 
Vzhledem k tomu, že dne 9. června 2022 zvolila valná hromada Společností nové členy představenstva a dozorčí 
rady Společnosti, je nutno schválit smlouvy o výkonu funkce, které mají být uzavřeny mezi Společností a nově 
zvolenými členy představenstva a dozorčí rady. Vzorové znění smlouvy o výkonu funkce pro členy představenstva 
Společnosti (dále jako „Smlouva o výkonu funkce člena představenstva“) a vzorové znění smlouvy o výkonu 
funkce pro členy dozorčí rady (dále jako „Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady“) byla zveřejněna 
společně s touto pozvánkou na internetových stránkách Společnosti. 
            _____ 

Návrh usnesení valné hromady: 
 
Valná hromada schvaluje: 

- Smlouvu o výkonu funkce člena představenstva, která má být uzavřena mezi Společností 
a Ing. Emilem Buřičem; 

- Smlouvu o výkonu funkce člena představenstva, která má být uzavřena mezi Společností a Ing. 
Rudolfem Táborem; 

- Smlouvu o výkonu funkce člena představenstva, která má být uzavřena mezi Společností 
a Ing. Milanem Kaltounkem; 

- Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady, která má být uzavřena mezi Společností a Ing. Jiřím 
Marouškem; 

- Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady, která má být uzavřena mezi Společností 
a Ing. Štěpánem Nevyjelem; 

- Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady, která má být uzavřena mezi Společností 
a Ing. Martinou Režovou. 

            _____ 

 
 
Ve Vrcovicích dne 30.09.2022 

AGPI Písek, a.s. 

 


