Vážená paní, vážený pane
omlouváme se, že v letošním roce Vám tento dopis spolu s pozvánkou na řádnou
valnou hromadu Rolnické společnosti posíláme se zpožděním, v důsledku epidemie
COVID 19 a následně přijatých mimořádných opatření. Stejně jako jiné akciové společnosti
jsme využili zákona č. 191/2020, který dovoluje posun termínu valné hromady až o 3 měsíce
od ukončení mimořádných opatření a po dohodě představenstva a dozorčí rady svoláváme
jednání valné hromady na 8. srpna 2020. Epidemie zkomplikovala hospodaření společnosti
v prvém pololetí roku 2020, lze však říci že nezpůsobila větší hospodářské škody-zejména
díky pracovnímu nasazení zaměstnanců a vedení společnosti, kterým za jejich úsilí děkujeme.
Tak jako v předchozích létech Vás chceme informovat o výsledcích hospodaření
společnosti v roce 2019, důležitých událostech a záměrech dalšího rozvoje. Společnost
dosáhla v roce 2019 zisku 3,750 mil. Kč po zdanění, což je o 1,753 mil. Kč lepší výsledek než
v roce předchozím a patří k těm lepším v řadě posledních deseti ziskových let. Na dosaženém
zisku se významně podílela živočišná výroba (kde se vedle poměrně stabilních cen mléka
projevily investice do technologií, krmiv a podmínek ustájení) a rostlinná výroba (hlavně díky
vysokým výnosům ozimého ječmene, řepky a dobrému výnosu pšenice). Podařilo se též
zlepšit ekonomiku prodejního skladu a stravování zaměstnanců. Přitom představenstvo a
dozorčí rada dbají, aby z výsledků hospodaření byly prioritně zajišťovány prostředky na
investice a rozvoj společnosti. V roce 2019 tak společnost investovala 9.200 mil. Kč do strojů
a zařízení a za 212 tis. Kč nakoupila pozemky; na stavební úpravy vynaložila 1.457 tis. Kč.
Vlastní kapitál společnosti dosáhl 74.817 mil. Kč se meziročně se zvýšil o 4%.
Rolnická společnost hospodařila v roce 2019 na 960 ha, z toho sama vlastní pouze 4 %
půdy, ostatní je půda pronajatá. Zajištění pozemků pro hospodaření společnosti zůstává
trvalou prioritou, ať již jde o pronájmy či nákupy pozemků. I letos proto apelujeme na
akcionáře, aby se při prodeji nebo pronájmu pozemků obrátili nejprve na společnost přispějete tak mj. ke zvyšování hodnoty svých akcií. Společnost bude i nadále hledat a
realizovat opatření, jak zajistit další rozvoj podniku v měnících se podmínkách hospodaření
(úbytek pozemků. změny klimatu, dotační politika).
Chceme nadále rozvíjet kontakty a spolupráci mezi akcionáři společnosti,
představenstvem, dozorčí radou a vedením společnosti, zlepšovat informovanost akcionářů a
jejich účast na správě společnosti. Můžete nás kontaktovat e-mailem (rols@rols.cz),
telefonicky (ředitel, tel. 777 642 680) nebo dopisem. Budeme vděčni za Vaše připomínky a
náměty. Upozorňujeme Vás rovněž na webové stránky www.rols.cz.
Vážení akcionáři, rok 2020 bude zřejmě poznamenán epidemií koronaviru a
souvisejícím poklesem ekonomiky. Věříme v blízký konec epidemie, mohou nás však potkat i
další nepříjemnosti. Jsme si vědomi, že kvůli zdravotním rizikům či prázdninovému termínu
valné hromady můžete mít problémy s letošní účastí. Připomínáme proto možnost zastoupení
na valné hromadě Vámi pověřenou osobu (viz příloha pozvánky). Pro jednání valné hromady
se budeme snažit zajistit dostatečné rozestupy v sále, u vstupu do sálu bude k dispozici
dezinfekce. Věříme, že se sejdeme v dostatečném počtu.
Děkujeme za Vaši podporu a pomoc při rozvoji společnosti, přejeme pevné zdraví a
těšíme se na další spolupráci.
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