
JEDNACÍ A HLASOVACÍ ŘÁD 
 

pro řádnou valnou hromadu společnosti Agrowest a. s., se sídlem Plzeň, Božkovská 397/15,  PSČ 326 00, IČ 27961958,  
konanou dne 30. 6. 2021 od 13.00 hodin, v sídle společnosti Agrowest a. s. 

 
 
 
Jednání valné hromady se řídí jednacím řádem schváleným v úvodu jednání valné hromady. 
1. Pořad jednání valné hromady je dán programem uvedeným v oznámení o konání valné hromady. 
2. Valnou hromadu zahájí určený člen představenstva v době stanovené v oznámení o konání valné hromady 

oznámením počtu přítomných hlasů a konstatováním, zda je valná hromada usnášeníschopná. V kladném 
případě seznámí přítomné s návrhem tohoto jednacího řádu a nechá o něm hlasovat aklamací. Po schválení 
jednacího řádu valné hromady řídí volbu funkcionářů valné hromady, tj. předsedy valné hromady, 
zapisovatele, obou ověřovatelů zápisu z valné hromady a skrutátora – osoby pověřené sčítáním hlasů. Do 
doby zvolení skrutátora valnou hromadou je pověřena sčítáním hlasů osoba jmenovaná představenstvem. 

3. Po schválení jednacího řádu a funkcionářů valné hromady řídí další průběh valné hromady zvolený předseda 
valné hromady podle programu uvedeného v oznámení o konání valné hromady včetně hlasování. 

4. Při jednání valné hromady uděluje vystupujícím slovo předseda valné hromady. Pokud nebylo slovo 
uděleno, nemá nikdo právo svévolně zasahovat do jednání. V krajním případě svévolného narušování 
jednání valné hromady má předsedající právo vykázat narušující osoby z prostor jednání valné hromady. 

5. Předseda valné hromady má právo vyhlásit přestávky, popřípadě přerušit jednání valné hromady na 
nezbytně nutnou dobu. 

6. S každou 1,- Kč (slovy jednou korunou) jmenovité hodnoty akcií společnosti je při hlasování na valné 
hromadě spojen jeden hlas. 

7. Hlasování se provádí aklamací, zdvižením ruky s hlasovacím lístkem, na kterém má akcionář zaznamenán 
počet hlasů. Hlasovací lístek obdrží akcionář při prezenci. Předsedající pokládá při hlasování pouze otázku: 
Kdo je „PROTI“ a kdo se „ZDRŽEL“ hlasování. Výsledek kdo je „PRO“ se dopočítává z přítomných hlasů 
na jednání valné hromady. 

8. V případě předložení více návrhů na řešení daného bodu programu se hlasuje nejprve o návrhu předloženém 
představenstvem. Pokud tento návrh získá při hlasování potřebnou většinu, o dalších návrzích se již 
nehlasuje. O dalších případných návrzích se hlasuje v pořadí, v jakém byly předloženy. Pokud projednávaný 
návrh získá při hlasování většinu, o dalších návrzích se již nehlasuje. 

9. Valná hromada rozhoduje – v souladu se stanovami společnosti – prostou většinou přítomných hlasů na 
valné hromadě, s výjimkou bodů, kde je zapotřebí kvalifikované většiny. 

10. Skrutátor po každém hlasování zahájí vyhodnocení hlasování. V okamžiku, kdy bylo sčítání skončeno a kdy 
zjistí, že hlasování k příslušným bodům bylo jednoznačné, oznámí tuto skutečnost předsedovi valné 
hromady, který vyhlásí předběžné výsledky hlasování a může pokračovat v jednání valné hromady. Konečné 
přesné výsledky hlasování jsou uvedeny v zápise z valné hromady. 

11. Akcionáři a zástupci akcionářů účastnící se valné hromady mohou uplatňovat své návrhy a dotazy ústně 
nebo písemně prostřednictvím informačního střediska zřízeného v místě konání valné hromady, a to pouze 
k bodu programu, který se v daném okamžiku projednává. K ukončeným bodům programu nelze již další 
návrhy a dotazy předkládat. U návrhů a dotazů, které přítomní akcionáři podávají písemně, je nutno 
v záhlaví vyznačit, zda se jedná o návrh či dotaz. Pod textem návrhu nebo dotazu musí být uvedeno čitelné 
jméno a podpis akcionáře, adresa akcionáře a počet akcií, které vlastní nebo které zastupuje. Bez těchto 
náležitostí nelze příspěvek předsedovi valné hromady předložit. Informační středisko předá písemné návrhy 
a dotazy předsedovi valné hromady, který je povinen na ně reagovat přímo nebo vyzvat příslušného člena 
představenstva nebo přítomného odpovědného pracovníka k odpovědi. V odůvodněných případech, kdy 
nelze reagovat ihned, je představenstvo povinno odpovědět písemně do 30 dnů od konání valné hromady. 
Z těchto důvodů musí být písemné podání opatřeno jménem a adresou akcionáře. 

12. Při opuštění prostoru jednání valné hromady jsou akcionáři povinni odevzdat u prezentace své hlasovací 
lístky. 

13. O průběhu valné hromady se pořizuje zápis, který podepisuje předseda valné hromady, zapisovatel a 
ověřovatelé zápisu. Každý akcionář má právo požádat představenstvo o zaslání kopie zápisu z valné 
hromady nebo jeho části, a to na náklady akcionáře. 

14. V případě nejasnosti při aplikaci a výkladu schváleného jednacího řádu valné hromady je rozhodující 
stanovisko předsedy valné hromady. 

                                                                                              
           
                                                                                        Představenstvo Agrowest a.s. 


