PREDSTAVENSTVO
Zemědětské zásobování Plzeň a.s., IČz 49788221,
K Cementárně 535,331 51 Kaznějov
zaps. v oR Krajského soudu v Plzni, oddíl B, v|ožl<a37l
mimoř á dno

uval

svolává
no

u

hromad

u

akciové společnosti

na pondělí 26. května 2014v 10:00 hodin
do zasedací místnosti

v

1' patře budovy společnosti

ZETEN spol.

s r.o., Husova

276,Blovice,

Program jednání:

1'
2,
3.
4.

Zahájení, ověření usnášeníschopnosti mimořádné valné hromady
Volba orgánů mimořádné valné hromady
Rozhodnutí o návrhu hlavního akcionáře na přechod akcií spoleěnosti na hlavního akcionáře dle $ 375 a násl'
zákona ě.90lz0lz Sb., o obchodních korporacích a družstvech

Závěr

Prezence akcionďů bude probíhat v místě konrání mimořádné valné hromady (dále jen ,,mimořádná VH") od 9:00
do 9:55 hodin.

Každý akcionář nebo jeho zástupce se prokáže platn;ým oběanským prukazem nebo cestovním pasem, zástupce na
základě plné moci se prokáže navíc i písemnou plnou mocí s úředně ověřen;ým podpisem zmocnitele. Stafutární
zástupci právnických osob předložíakftálni výpis zobchodního rejstříku nebo jeho uředně ověřenou kopii ne
starší tří měsíců.

Akcionáři, kteří nejsou zapsáni v seznamu akcioniffi a dosud nepředložili originály sých akcií spoleěnosti, se při
prezenci prokážou těmito akciemi.

Akcionáři mohou požádat písemně ještě před zahájením mimořádné VH o podrání vysvětlení kjednotlivým
bodům programu' popř' k dalšímzžůežitostemspolečnosti v rozsahu podle ziákona ě. 90l20I2 Sb., o obchodních
korporacích a družstvech (dále jen ,flOK*).
Dalšíinformace:
Hlavní akcionář vlastnící ve spoleěnosti akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 90oÁ základního
kapitálu spoleěnosti, požádal dne 14.4.2014 představenstvo dle $375 ZoK o svolání mimořádné valné hromady a
rozhodnutí o přechodu ostatních akcií spoleěnosti na tohoto akcionráře.
Vlastníci akcií mají ve smyslu ust. $ 376 odst. 1 ZoK právo na přiměřené protiplnění v penězích, jehož ýši urěí
mimořádná valná hromada. Hlavní akcionář doložil přiměřenost protiplnění, které je popsráno níŽe, znaleclcým
posudkem č. 1i3-1I99/20I4 ze dne 14.4.20|4 zpracovaým Equity Solutions Appraisals s.r.o'-zralec\ý ústav,
Praha 1, Staré Město, T;ýnská 633/12, PSČ 1 10 00 , IČ:289 33 362 (dále jen ,,maléJrq posudek'o).
Jako protiplněninabízí hlavní akcionář zakaždou akcii o jmenovité hodnotě l '000,- Kč ěástku ve vyši 238,zakaždou akcii o jmenovité hodnotě 10.000,_ Kč částku ve výši 2.380'- Kč.

Kč a

Výsledná tržníhodnota akcie a tedy i stanovená cena protiplnění byla stanovena na základě ocenění veškerého
majetku a závazků spoleěnosti Zemědělské zásobováni Plzeň a.s., a to na základě metod oceňoviání podniku, jak
vyplyvá ze závěrŮ znaleckého posudku. Představenstvo považuje navrženou ýši protiplněni zapřiměřenou.

Vsouladu s $ 379 odst. 1 ZoK je údaj o osobě hlavního akcionáře a zna|ecký posudek zpřístupněn vsídle
společnosti k nahlédnutí každému akcionáři společnosti, atokaždý pracovní den od 9.00 do 1l:00 hodin.
Společnost vydábez zbyteěného odkladu nažádost akcioniáře zdarma kopie

ýše uvedených

listin.

Vlastníci zastavených akcií se vyývají, aby společnosti sdělili existenci zástavniho práva k akciím vydaným
spoleěností a osobu zástavního věřitele, a to bez zbýeěného odkladu poté' co se dozvěděli o svolrání této

mimořádné valné hromady

(ýna

ve smyslu ust. $ 380

zoK).

V souladu

s $ 9 zákona ě. l34l20l3 Sb. o někter1ých opaťeních ke zvýšenítransparentnosti akcioých spoleěností
se akcionáři společnosti vyzývaji, aby písemně sdělili společnosti číslosvého bankovního úětu' vedeného u banky

či jiné osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem organizace pro
hospodařskou spolupráci a rozvoj, pro účelyvedení seznamu akcionffi.
Představenstvo navrhuje schválení tohoto usnesení mimořádné VH:

Mimořádná valná hromada schvaluje přechod ostatních akcií spoleěnosti Zemědělské zásobování Plzeň a.s., IČ
497 8822I,se sídlem KCementárně 535' 331 5l Kaznějov v souladu s $ 375 anásl' zákonač).9012012 Sb.' o
obchodních korporacích a družstvech na hlavního akcionaře, kter1ým je společnost ZETEN spol. s r.o., IČ483
61330, se sídlem Husova 276,336 01 Blovice.

Hlavní akcionář vlastní listinné kmenové akcie na jméno, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ěini 92,3I
zríkladního kapitálu společnosti, což představuje 92,3I % podíl na hlasovacích právech společnosti.

%o

Předmětem přechodu vlastnictví jsou všechny ostatní akcie společnosti, tedy 900 ks listinných kmenových akcií
na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, a796 ks listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě
1.000,-

Kč.

Ve smyslu ust. $ 376 odst. 1 ZoK mimořádnávalná hromada určuje, že ýše protiplnění ěiní238,- Kč za listinnou
kmenovou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 1 .000,- Kč a 2.3 80, - Kě za listinnou kmenovou akcii na jméno o
jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. Výše protiplnění byla určena na zélkladé znaleckého posudku č' 113-1 I9912OI4
ze dne I4'4.20I4 zpracovaným Equity Solutions Appraisals s.r.o.-znalecký ústav, Praha 1, Staré Město, Týnská
633112, PSC 1l0 00, IC:289 33 362, ato za účelemstanovení hodnoý akcií spoleěnosti Zemědělské zásobování
Plzeň a.s' při nuceném přechodu akcií společnosti ve smyslu ust' $ 375 anásl. ZoK.
Představenstvo společnosti Zemědělské zásobování Plzeň a.s. podá bez zbyteěného odkladu po přijetí výše
uvedeného návrhu usnesení mimořádné valné hromady návrh na jeho zápis do obchodního rejstříku ve smyslu ust.
$ 384 odst. 1 ZoK. Uplynutím jednoho měsíce ode dne zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné
hromady do obchodního rejstříku dle $ 384 zákona o obchodních korporacíchpřecházi ve smyslu ust. $ 385 odst.
l ZoK vlastnické právo k uvedeným akciím na hlavního akcionáře. ZveÍejnéni proběhne způsobem urěeným
stanovami pro svolání valné hromady společnosti'
Veřejná listina pořízená ve smyslu ust. $ 382 odst. 1 ZoK o rozhodnutí mimořádné valné hromady, která bude
obsahovat usnesení mimořádné valné hromady a jejíŽ přílohu bude tvořit znalecký posudek, bude uložena v sídle
společnosti k nahlédnutí.

Dosavadní vlastníci akcií předložít:1to akcie hlavnímu akcionáři do 30 dnů po přechodu vlastnického práva na
hlavního akcionáře, a to v sídle společnosti Zemědělské zásobováni Plzeň a.s' po předchozí telefonické domluvě.
Dosavadním vlastníkůmvzniká právo na qýplatu protiplnění. Protiplnění poskytne akcionrffim osoba pověřená
hlavním akcionářem' dle $ 378 ZoK. Protiplnění bude poskytnuto poté, co původnívlastník předá hlavnímu
akcionáři akcie,jejichž vlastnictví na hlavního akcionáře přešlo, a to nejpozději do 15 dnů ode dne předání těchto
akcií.
Zdůvodněnínávrhu usnesení mimořádné VH: usnesení je navrženo v souladu s návrhem hlavního akcionaře.

P edstavenstvo Společnosti nemá proti navrhovanému usnesení námitek.

Zemědtlski zásobování

Plze

a.o.

331 51 Kazněiov, K Cementámě 535
lČ: 1978822Í

Vladimír Česal
p edseda p edstavenstva

DlČ: CZ497B8221
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