PoZVANKA
na řádnou valnou hromadu
Představenstvo společnosti EPRONA, a,s-. se sid|em v Rokynici nad Jizerou č-309, PSČ'
IČ455 34 35'l, zapsané v obchodním rejstřiku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl
B, vložka 59l, svo lává v souladu s ust. § 402 zákona oobch. korporacích a stanov společnosti
řádnou valnou hromadu, kteni se koná v úterý 7.9.2021 r, l 1,00 hodin v sídle společnosti v Homi
Rokytnici čp. _309, Rokytnice nad Jizerou.
s následuj icím píogíanrem jednán í :

5l2

l)

2)
3)
4)
5)

45,

Zahá.iení. schválení jednacího a lrlasovacího řádu valné hrornady
Volba orgánú valné hromady, d. předsedajicího. zapisovatele. ověřovatelů zápisu a skrutátorťt
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti spo|ečnosti a stavu jejího majetkr.r za rok
2020, řádná účetnizávěrka za rok 2020. výrok auditora k řádné účetnízávěrce, návrh na
vypořádání výsledku hospodaření za rok 2.020
Z,práva dozorčírady o kontrolní činnosti za rok 2020, zpráva o přezkoumání řádné účetní
záýérky za rok 2020, návrh na vlpořádání výsledku hospodaření za rok 2020
Schválení zprávy přcdstavcnstva, řádnó účctnizár,črky a vlpořádání výslcdku hospodařcní
z.a rok 2070
Určcníauditora pro ovčřcni účctnízávčrky z,a rok 202l

6)
7\ Závěr

Registrace akcionářů začiná v den a v nlístě konání řádné va|né hronrady orl 10,00 horlin. Při
registraci se akcionáři - fyzické osoby. statutámí zástupci prá\,nických osob a zástupci akcionářir
prokáží platným průkazem totožnosti. Akcionář , právnická osoba se dále prokáže výpiscrn z
obchodniho rejstříku ne staršímtřech měsícťr před datem konáni valné hromady nebo úředně
ověřenou kopií tohottl výpisu. Zástupce akcionáře na základě plnó moci jc povincn před zahájením
valné hromady odevzdat při registraci písemnou plnou moc. z, niž vyplývá rozsah zástupcova
zmocněni. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen, Rozbodný den k účastina valné
hromarlě dle příslušnéhočlánku stanov spolcčnosti je scdmý den předcházejíci dni konání valné
hromady, tedy 31,8.202l. Yýznam rozhodného dne spočívá v tom. že právo účastnrtse valné
hromarly, hlasovat a lykonávat na ní akcionářská práva má výhradně osoba vedená jako akcionář v
zákonenr stanovené evidenci cenných papíťůk rozhodnému dni.
Ů'četnízávěrka budc k dispozici k nahlédnutív clen a nrístě konání valné hronrady od l0,00 hodin.

Návrhy usnesení:
K bodu č. ll Valná hrornada schvalr.lje jednací a h]asor,ací řád r.alné hronrady,
K bodu č. 2i Valná hrorllada schvalujc volbu orgánir valnó hrontadl
K bodu č. 5/ Valnri hrontada schvalujc zprávu přcdstavcnstva, řádnou účctnizávčrku za rok 2020 l
vypořádání výslcdku hospodařcní
K bodu ó/ Valná hronlada určujc pro ověřcní účctnízávčrky a zpracováni auditu 202l spolcčnosl
Accounting shine s.r.o. lČo: 2562958l
zdůvodnění:
V souladu s příslušnýnliustanoveními zákona a stanov společnosti předkládá pře<Jstavenstvo ke
schváleni valné hrornadě účetnizávěrku společnosti 3l. 12.2020. Rozhodnutí o rozděleni zisku
náležíd|e přís|ušných ustanoveni zákona a stanov společnosti do působnosti valné hrornady,

Rozdčlcnízisku Přcdstavcnstvo ncnavrhujc.
Zákon ě. 93l2O09 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů ukládá účetníjednotce, která je

a která má povinnost mít účetnizávěrku ověřenu auditorem rrebo
konsolidovanou účetnízávěrku ověřenu auditorem, aby auditora určil její nejvyššíorgán, tedy
valná hromada společnosti, Jako auditorje navrhován stivajícíauditor.
pnivnickou osobou

V době publikace této pozvánky nelze zcela s jistotou předvídat, jaká konkrétníopaření veřejné
sptávy souvisejicí s pandemií covidu-l9 a jejím vývojem budou účinnáv plánovaném termínu
konání valné hromady. Budou-li v den konání valné hromady v účinnostiopaření přijatráL
příslušnými org{ny veřejné moci za účelempředcházení šířeníonemocněni COVID-l9, která by

byla relevantní pro zasedání valné hrornady, bude postupováno podle těchto opatření a akcionáři se
žádaj í o součinnost potřebnou k zajištěnijejich plnění. Opatření mohou zahmovat povinnost použití
ochranného prostředku dýchacích cest a předložení potvrzení o negativním výsledku testu na
přitomnost viru SARS CoV-2, resp. jeho antigenu. Akcionářům se doporučuje k tomu sledovat
sdělovací prostředky a web vlády ČR (www.vlada.cz).

Představenstvo společnosti EPRONA, a.s.

04.08.2o2l

§Dolečlo§tl EPRoltlA"

Listina přítomných akcionářů
a.s.. §e sídl€m Y Rolťtnici nad Jlz€rou ěi t9. Psč 512 45.
m Yalné hromadě dne 7.9.20;!13
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Jednací a hlasovací řád
valné hromady akcionářů společnosti EPRONA. a. s. Rokytnice nad Jizerou
Valná hromada je usnášen íschopná. jsou-li přítomni akcionáři. kteří vla§lni akcie
se jmenovitou hodnotou více než 30o/o základního.imění společnosti.
l.

2. Nepřítornný akcionář můžebýt najednání a hlasování valné hromady zastupován
zmocněncem vybaveným úředně ověřenou plnou mocí.
3. Jednání valné hromady se řídí programem uvedeným v pozvánce.

4. Při prezentaci obdrži každý akcionář nebo osoba zmocněná k zastupování hlasovací lístek
s vyznačeným počtem akcií a.jednací řád.
5. Hlasování kjednotlivým bodům valné hromady probíhá zvednutím hlasovacího lístku.
na kterérn je uveden počel hlasů (l akcie: l hlas) a odevzdáním hlasovacího listku
skrutátorovi. Nejprve se hlasuje o návrhu předpokládaném představenstvem, r,případějeho

nepřijetí o dalšíchnávrzích. jak budou předkládány.
Při hlasování budou sčítányhlasy pro, proti a zdržel se.
VIastní sčítáníhlasů provedou zvoleni skrutátoři nebo předseda.|icí valné hromady.
Výsledek hlasování oznární přílomným akcionářům předseda.|ící valné hromady,

Akcionář nebo osoba zmocněná k zastupování můžepožádal o vysvětlení k.|ednotlivým
bodům prograrnu a předkládat valné hromadě návrhy. [Jčinítak písetnnou fonnou a odevzdá
informačnímustředisku nebo předsedajícímu valné hromady. Předsedaiící valné hromady
posoudí. zda se návrh. respektive vysvětlení t}ká programu valné hromady. či nikoliv.
V případě vysvětlení rozhodne předsedající. zda bude odpovězeno na valné hrornadě. nebo
bude odpověď akcionáři zaslána písemně. a to nejpozději do 6.10.202 l .
ó.

7. Pruběh jednání a výsledek hlasováníjsou předmětem zápisu. ktery ověřuji zvolení
ověřovatelé.
8. Usnesení valné hrornady akcionářů vstupu.ie v platnost okarnžikemjeho schváIení.

V Rokytnici nad Jizerou
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