
A G R O  SOKOLEČ, a.s., zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B 
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Oznámení o výsledku hlasování způsobem per rollam 
 

  
Představenstvo akciové společnosti na svém zasedání 11. 11. 2020 rozhodlo o využití hlasování 
všech akcionářů společnosti způsobem per rollam, a to v souladu s § 19 odst. 1 zákona 191/2020 Sb. 
a předložilo dne 26. 11. 2020 všem akcionářům k rozhodnutí níže uvedená usnesení. Akcionáři 
přijali dne 10. 12. 2020 (poslední den pro hlasování) navrhovaná usnesení s těmito výsledky: 
 
1.) Navrhované usnesení: 
      Řádná účetní závěrka za rok 2019 včetně pokrytí ztráty a výplaty dividend nerozděleným        
      výsledkem minulých let 
 
      počet hlasů pro přijetí:         82 337                           70,98 % z celku 
      počet hlasů proti přijetí:       33 663                           29,02 % z celku 
 
      Usnesení bylo přijato. 
 
2.) Navrhované usnesení: 
     Zpráva představenstva o činnosti společnosti za rok 2019 
 
      počet hlasů pro přijetí:         82 337                           70,98 % z celku                                         
      počet hlasů proti přijetí:       33 663                           29,02 % z celku                                                                   
      Usnesení bylo přijato. 
 
3.) Navrhované usnesení: 
     Zpráva dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti v r. 2019 
 
      počet hlasů pro přijetí:         82 337                           70,98 % z celku                                        
      počet hlasů proti přijetí:       33 663                           29,02 % z celku                
 
      Usnesení bylo přijato. 
 
4.) Navrhované usnesení: 
      Výrok auditora za rok 2019 a schválení auditora pro rok 2020 – Ing. et Bc. Silvii Žákovou 
 
      počet hlasů pro přijetí:         82 303                           70,95 % z celku 
      počet hlasů proti přijetí:       33 697                           29,05 % z celku 
 
      Usnesení bylo přijato. 
 
 
V Sokolči, dne 21. 12. 2020 
 
Zapsal: Kárová Radmila 
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     Podle § 420 zákona č. 90/2012 Sb. jsme povinni Vás informovat o výsledku rozhodování, včetně 
dne jeho přijetí a tímto tak činíme. 
 
 
     K rozhodnému datu pro přijetí usnesení bylo potřeba získat dle § 419, odst. 3  zákona č.  90/2012 
Sb. většinu z celkového počtu 116 000 hlasů všech akcionářů A G R O   SOKOLEČ, a.s. 
     Jelikož dle zápisu o výsledku hlasování, který je součástí této informace, obdrželo 
představenstvo akciové společnosti 82 337 všech hlasů, což je nadpoloviční většina, bylo usnesení 
přijato. 
 
 
 
 
Sokoleč 21. 12. 2020 
 
 
 
                                                                                           ………………………………………… 
                                                                                                            Ing. Milan Spremo 
                                                                                                        předseda představenstva 
                                                                                                       A G R O   SOKOLEČ a.s. 
 
                                                                  


