JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD VALNÝCH HROMAD
AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ROLNICKÁ SPOLEČNOST, a. s.

I.

Úvodní ustanovení

1.

Jednací a volební řád valných hromad společnosti (dále jen jednací řád) schválila valná hromada
společnosti za účelem podrobnější úpravy průběhu jednání řádných a náhradních valných hromad
společnosti a hlasování na nich včetně voleb členů orgánů společnosti.

2.

Jednací řád zavazuje při jednání valných hromad společnosti všechny její akcionáře a jejich
oprávněné zástupce (dále také „akcionáři“), orgány valné hromady, členy orgánů společnosti jakož i
další osoby přítomné na jednání řádných či náhradních valných hromad společnosti (dále jen valná
hromada).

II. Jednací řád

3.

Valná hromada je svolávána představenstvem společnosti nebo výjimečně jinými jejími orgány či
jinými subjekty určenými stanovami společnosti a právními předpisy (dále také svolavatel). Pozvánku na valnou hromadu zveřejní představenstvo společnosti nebo jiný svolavatel způsobem určeným ve stanovách společnosti. Obsah pozvánky stanoví stanovy společnosti a právní předpisy.

4.

Představenstvo nebo jiný svolavatel zajišťuje organizaci valné hromady včetně prezence akcionářů a její řádný průběh. Případné problémy vzniklé při prezenci akcionářů řeší představenstvo společnosti nebo jiný svolavatel na místě v souladu s právními předpisy, stanovami společnosti a tímto
jednacím řádem.

5.

Jednání valné hromady je neveřejné. Na valné hromadě mohou být přítomni pouze akcionáři,
jejich oprávnění zástupci či zmocněnci (dále také „akcionáři“), členové orgánů společnosti, pozvaní
vedoucí zaměstnanci či jiní zaměstnanci společnosti, právní zástupci společnosti a notáři jakož i
další osoby, které budou na její jednání pozvány rozhodnutím představenstva nebo jiného svolavatele. Přítomnost notáře je zajišťována v případech určených stanovami a právními předpisy. Valná
hromada může rozhodnout o přítomnosti dalších osob na jejím jednání.

6.

K realizaci práva akcionářů požadovat a dostat na valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se
společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady může představenstvo nebo jiný svolavatel
zřídit informační středisko valné hromady nebo tím pověřit osobu vedoucí prezenci akcionářů
(dále jen „informační středisko“).

7.

7.1 Jednání valné hromady je zahajováno v hodinu uvedenou na pozvánce. Její jednání zahajuje
předseda představenstva společnosti nebo jiný tím pověřený člen představenstva, případně jiná osoba určená svolavatelem (dále jen zahajující osoba). Po zahájení zahajující osoba zjistí od prezence
z listiny přítomných počet přítomných a zastoupených akcionářů a velikost kapitálu, který představují.
7.2 Zjistí-li zahajující osoba, že ke stanovené hodině začátku valné hromady není přítomen přímo
nebo prostřednictvím oprávněných zástupců počet akcionářů majících akcie společnosti o takovém
součtu jejich jmenovitých hodnot, aby valná hromada byla usnášeníschopná, sdělí tuto skutečnost
bez zbytečného odkladu přítomným akcionářům, prohlásí valnou hromadu za neusnášeníschopnou
a její jednání ukončí. Zároveň poučí přítomné akcionáře a jejich zástupce o postupu a předpokládaném termínu svolání náhradní valné hromady.
7.3 Je-li valná hromada podle zjištění účasti akcionářů z listiny přítomných k hodině uvedené na
pozvánce usnášeníschopná, pokračuje zahajující osoba v projednávání pořadu jejího jednání.
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8.

Dalším bodem pořadu jednání usnášeníschopné valné hromady je volba jejích orgánů - předsedy
valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů (dále jen
skrutátoři). Návrh na personální obsazení jednotlivých funkcí orgánů valné hromady předkládá
představenstvo společnosti nebo jiný svolavatel a navrhuje do nich osoby způsobilé k výkonu těchto
funkcí, a to z řad členů orgánů společnosti, akcionářů, zaměstnanců společnosti či jiných vhodných
osob přítomných na jednání valné hromady. Akcionáři mohou vznášet protinávrhy na složení orgánů valné hromady. O volbě orgánů společnosti je hlasováno v pořadí určeném stanovami a zákonem.

9.

Po zvolení orgánů valné hromady se ujme jejího dalšího řízení zvolený předseda valné hromady
(dále jen předseda), který dále odpovídá za její řádný průběh. Přitom je povinen dodržovat pořad
jednání valné hromady uvedený na pozvánce a řídit se dále ustanoveními stanov společnosti, právních předpisů a tohoto jednacího řádu.

10.

Jednání valné hromady následující po volbě orgánů valné hromady se řídí řádně uveřejněným a
případně doplněným pořadem jednání valné hromady (dále jen pořad jednání).

11.

11.1 Předseda je při řízení valné hromady oprávněn přijímat veškerá procesní rozhodnutí potřebná k zajištění jejího řádného průběhu, například vyhlašovat diskusi k bodům pořadu jednání,
stanovit její délku jakož i maximální délku jednotlivých diskusních příspěvků, udělovat a odnímat
slovo jednotlivým diskutujícím akcionářům či jiným osobám, určovat pořadí diskutujících, vyhlašovat přestávky v jednání valné hromady jakož i činit jiná rozhodnutí, nezbytná k zajištění pořádku
a zákonného průběhu valné hromady.
11.2 O odnětí slova diskutujícímu akcionáři či jiné osobě může předseda rozhodnout především
v případech, kdy překročí stanovený limit pro délku diskusního příspěvku, nemluví k předmětu diskuse danému pořadem jednání nebo narušuje svým vystoupením pořádek a klid při jednání valné
hromady či dobré mravy.
11.3 Předseda je také oprávněn výjimečně rozhodnout o vykázání akcionáře či jiného účastníka
z dalšího jednání valné hromady v případě, že přes předchozí výzvu předsedajícího dále porušuje
svým chováním stanovy společnosti, jednací řád, právní předpisy, klid a pořádek nebo dobré mravy.
Na možnost vykázání z jednání musí být akcionář nebo jiná osoba předsedajícím předem výslovně
upozorněna.
11.4 Pokud předseda zjistí, že valná hromada se stala ve svém průběhu neusnášeníschopnou,
může další jednání valné hromady ukončit nebo přerušit její jednání na dobu nejdéle třiceti minut,
je-li předpoklad, že se opět usnášeníschopnou stane. Jestliže se však ani po marném uplynutí doby
takového přerušení nestane valná hromada usnášeníschopnou, předseda valné hromady její jednání
ukončí. K ukončení jednání valné hromady v těchto případech dojde, i když nebude vyčerpán celý
pořad jejího jednání.

12.

12.1 Přítomní akcionáři mohou v průběhu valné hromady uplatňovat své návrhy, protinávrhy,
připomínky a požadovat podání vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li to potřebné
pro posouzení předmětu jednání valné hromady, vyplývajícího z pořadu jejího jednání, a to za
podmínek a formou stanovenou stanovami společnosti a právními předpisy.
12.2 Pro zajištění dokumentace průběhu valné hromady podávají akcionáři své věcné návrhy, protinávrhy, připomínky a požadují podání vysvětlení k jednotlivým bodům pořadu jednání (dále také
„podání“) především písemnou formou, a to prostřednictvím informačního střediska, jinak prostřednictvím předsedy. Ve svém podání akcionář uvede své jméno (firmu), případně pořadové číslo
dle prezenční listiny valné hromady a svůj návrh, protinávrh, připomínku či obsah požadovaného
vysvětlení, které musí být srozumitelné. Akcionář odevzdá svoje podání osobně v informačním
středisku nebo některému skrutátorovi, který takové písemné podání informačnímu středisku či
předsedovi předají. Informační středisko nebo předseda vyznačí na podání čas jeho převzetí od akcionáře.
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12.3 Pokud bude akcionář navrhovat protinávrh k navrhovanému znění usnesení valné hromady,
uvede ve svém podání především, jak má být navrhované znění usnesení valnou hromadou změněno či jak má znít nově navrhované usnesení valné hromady.
12.4 Akcionář má však právo své návrhy, protinávrhy, připomínky a požadavky na podání vysvětlení k jednotlivým bodům pořadu jednání přednášet na valné hromadě na základě výzvy předsedajícího i ústně.
12.5 Procedurální připomínky akcionářů k průběhu valné hromady a návrhy na obsazení orgánů
společnosti jsou vždy přednášeny ústně.
12.6 Pří ústním přednesení návrhu, protinávrhu, připomínky nebo žádosti o podání vysvětlení a při
jakémkoliv svém ústním vystoupení je akcionář povinen uvést své jméno a případně pořadové číslo
akcionáře dle prezence akcionářů.
12.7 Informační středisko posoudí obsah podání a nedojde-li k dohodě s akcionářem o jiném vyřízení jeho podání nebo pokud akcionář i po podání vysvětlení trvá na presentaci svého dotazu na
valné hromadě, podání bude předáno předsedovi. Předseda přečte podání a podle jeho obsahu jej
zodpoví sám nebo požádá o odpověď některého z členů představenstva, dozorčí rady, jiného orgánu
společnosti případně jinou osobu, přítomnou na valné hromadě, která je schopna na podání odpovědět. Pokud nebude možno dotaz zcela zodpovědět vzhledem k jeho složitosti, rozsáhlosti požadované odpovědi nebo charakteru dotazu na přímo valné hromadě, předseda určí termín, do kterého akcionář obdrží na své podání písemnou odpověď od představenstva společnosti, dozorčí rady či jiného orgánu společnosti. Tento termín nesmí být delší než 30, ve složitých případech 60, kalendářních
dnů ode dne konání valné hromady.
12.8 Jakmile valná hromada ukončí projednávání příslušného bodu pořadu jednání či k němu přijme
konečné usnesení, není možné k tomuto bodu pořadu znovu podávat další návrhy, protinávrhy, připomínky a požadavky na podání vysvětlení.

13.

13.1 Na jednání valné hromady hlasují akcionáři o jednotlivých usneseních k bodům, které jsou
předmětem jejího jednání dle pořadu jednání ihned po jejich projednání a po provedené diskusi
k příslušnému bodu.
13.2 O jednotlivých navržených usneseních se hlasuje tak, že se nejprve hlasuje o návrhu usnesení
předloženém představenstvem společnosti, pak o návrhu usnesení předloženém dozorčí radou společnosti (byl-li předložen) a konečně o návrzích usnesení vznesených akcionáři společnosti.
13.3 O návrzích usnesení předložených akcionáři se hlasuje v pořadí, v jakém byly předloženy společnosti před jednáním (v zákonem stanovených případech) nebo v časovém pořadí, ve kterém byly
vzneseny při vlastním jednání valné hromady (podány v informačním středisku nebo předsedovi).
13.4 Je-li návrh usnesení, o kterém se hlasuje ve shora uvedeném pořadí přijat, o ostatních protinávrzích se již nehlasuje. V opačném případě se hlasuje o dalších protinávrzích usnesení ve výše uvedeném pořadí. Hlasování o dalších návrzích usnesení proběhne případně až po rozdání dodatečných
hlasovacích lístků, je-li hlasováno jejich odevzdáním, což na výzvu předsedy zajistí skrutátoři.
13.5 O procesních návrzích akcionářů je hlasováno bezprostředně po jejich předložení jednání valné hromadě. Návrh na takové procesní rozhodnutí musí být jeho předkladatelem jednoznačně specifikován před zahájením hlasování.

14.

Hlasovat na valné hromadě jsou oprávněni všichni akcionáři, kteří jsou přítomni nebo zastoupeni
na valné hromadě v době zahájení hlasování o příslušném usnesení. Akcionáři nemohou vykonávat
hlasovací právo nebo je mají omezeno pouze v případech určených ve stanovách a v právních předpisech.

15.

15.1 Na valné hromadě je hlasováno zpravidla odevzdáním vyplněného hlasovacího lístku v
určenou dobu příslušného hlasování.
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15.2 Valná hromada může na návrh předsedy nebo akcionáře rozhodnout o jiném způsobu hlasování.

16.

16.1 Pro účel hlasování obdrží každý akcionář po svém zápisu do listiny přítomných hlasovací
lístek nebo lístky, na nichž je zpravidla vyznačena firma společnosti, datum konání valné hromady
a případně označení, že jde o lístek určený k hlasování o určitém usnesení. Ve stanovených případech hlasování o určitém usnesení musí být na hlasovacím lístku uvedeno jméno (obchodní firma
nebo název právnické osoby nebo jméno fyzické osoby) a bydliště (sídlo) akcionáře nebo jeho pořadové číslo, pod kterým je veden v listině přítomných a dále hlasovací otázky, které umožňují vyznačení způsobu hlasování akcionáře zaškrtnutím některé z nich. Hlasovací lístek vždy obsahuje
údaj o počtu hlasů akcionáře pro hlasování; počet hlasů každého akcionáře je vyjádřen počtem akcií, které má zapsány v knize akcionářů v den konání valné hromady.
16.2 Pokud jsou pro hlasování o usneseních k různých bodům pořadu jednání valné hromady vydány samostatné hlasovací lístky, jsou rozlišeny zpravidla uvedením pořadového čísla příslušného
bodu pořadu jednání, výslovným uvedením názvu bodu pořadu jednání, v jehož rámci budou používány k hlasování nebo barevným odlišením.
16.3 Samostatné hlasovací lístky jsou vždy vydávány pro hlasování o těch usneseních valné hromady, o nichž je pořizován notářský zápis.
16.4 O počtu hlasovacích lístků a jejich podobě rozhoduje představenstvo společnosti nebo jiný
svolavatel.
16.5 Při hlasování hlasovacím lístkem, který je při veřejném či tajném hlasování odevzdáván, akcionář hlasuje tak, že na příslušném hlasovacím lístku vyznačí své hlasování zaškrtnutím (zakroužkováním) některé z předtištěných hlasovacích otázek „PRO“, „PROTI“ nebo „ZDRŽEL SE“ a takto
řádně vyplněný hlasovací lístek pak odevzdá skrutátorovi nebo do hlasovací nádoby.
16.5 Za neplatný se považuje hlas odevzdaný akcionářem na jiném hlasovacím lístku než na tom,
který obdržel při prezentaci a dále tehdy, použil-li akcionář pro hlasování nesprávný hlasovací lístek, je-li hlasovací lístek poškozen tak, že z něho není možné přečíst identifikační údaje nebo není-li
na něm zaškrtnuta (zakroužkována) žádná z hlasovacích otázek.
16.6 Dojde-li u akcionáře k omylu zaškrtnutím (zakroužkováním) nesprávné hlasovací otázky, je
oprávněn v průběhu hlasování požádat o pomoc skrutátora, který upraví nesprávně provedenou volbu tak, že tuto volbu označí hvězdičkou, k níž připojí svůj podpis jak akcionář tak sčitatel; akcionář
pak zaškrtne (zakroužkuje) svojí správnou volbu a odevzdá takto opravený hlasovací lístek sčitateli.
Taková oprava je však možná pouze do okamžiku odevzdání lístku skrutátorovi.

17.

Hlasování na valné hromadě se dále řídí těmito pravidly:
a) hlasování se provádí výhradně na výzvu zahajující osoby nebo předsedy valné hromady;
b) před zahájením hlasování předseda vždy seznámí akcionáře nacházející se v místě konání valné
hromady s návrhem usnesení k příslušnému bodu pořadu jednání, s případnými doplňujícími návrhy či s protinávrhy, se způsobem hlasování a s počtem hlasů nezbytným k přijetí usnesení;
c) bezprostředně před zahájením hlasování předsedající vždy zjistí od prezence, zda je valná hromada usnášeníschopná a kolik je přítomno hlasů na valné hromadě;
d) předseda následně vyhlašuje začátek a konec hlasování;
e) po zahájení hlasování předseda vyzve přítomné akcionáře k vyplnění hlasovacích lístků zaškrtnutím některé z hlasovacích otázek „PRO“, „PROTI“ a „ZDRŽEL SE“ a k odevzdání příslušného hlasovacího lístku; následně dá pokyn skrutátorům k vybrání hlasovacích lístků ke každé hlasovací otázce; v případě jiného schváleného způsobu hlasování tento postup přiměřeně upraví;
f) po provedeném hlasování předseda může jednání valné hromady přerušit na nezbytně nutnou
dobu k sečtení hlasů a pokud tak neučiní, pokračuje valná hromada v projednávání dalšího pořadu jednání (pokud výsledky hlasování nejsou podmínkou projednávání dalšího bodu pořadu
jednání);
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g) po sečtení hlasů oznamuje předseda valné hromadě výsledky hlasování a sdělí jí, zda bylo usnesení přijato a jakým počtem hlasů akcionářů ( a to i v průběhu projednávání dalšího bodu u pořadu jednání);
h) po skončení každého hlasování předseda valné hromady dotazem zjistí, zda všichni přítomní akcionáři měli možnost hlasovat a pokud zjistí opak, je nutno hlasování opakovat, pokud opakování takový akcionář požaduje;
Postup projednání a hlasování o volbě nebo odvolání členů orgánů společnosti se řídí zvláštním
ustanovením čl. 19 řádu.

18.

Počet hlasů akcionářů potřebný k přijetí usnesení, o kterém je hlasováno stanoví právní předpis.

II. Volební řád

19.

Volby členů orgánů společnosti se řídí těmito pravidly:
19.1 Každý navržený kandidát na člena orgánu společnosti musí splňovat požadavky na výkon
funkce dle stanov společnosti a obecné zákonné požadavky podle příslušných ustanovení zákona o
obchodních korporacích a musí se svojí kandidaturou souhlasit; pokud je kandidát navrhován
z pléna, musí kandidát (je-li přítomen) nebo navrhovatel (není-li kandidát přítomen) osvědčit splnění těchto požadavků před zahájením hlasování, a to alespoň předložením čestného prohlášení o tom,
že požadavky na výkon funkce splňuje.
19.2 Kandidáti na členy orgánů společnosti jsou především navrženi představenstvem společnosti a
tento návrh předkládá představenstvo valné hromadě formou připraveného zvláštního hlasovacího
lístku pro volby. Pořadí kandidátů na volebním lístku bude abecední. Další návrhy na volené kandidáty předkládají akcionáři společnosti, kteří se zúčastní valné hromady a tyto návrhy vznesou přímo
v jejím průběhu při projednávání tohoto bodu pořadu jednání.
19.3 Kandidáti navržení akcionáři přímo na jednání valné hromady budou doplněni do vydaných
hlasovacích lístků jednotlivých akcionářů (do k tomu připravených kolonek) na pokyn předsedy
valné hromady před zahájením a provedením hlasování. Doplnění provede každý akcionář vlastnoručně do svého hlasovacího lístku. Pořadí doplněných kandidátů bude podle pořadí vznesených návrhů na jejich volbu. v průběhu valné hromady.
19.4 Hlasovací lístek obsahuje zejména:
a) označení valné hromady, na které je lístkem hlasováno;
b) označení druhu hlasování (volba členů konkrétního orgánu společnosti);
c) uvedení jména, příjmení a data narození kandidátů za členy orgánů společnosti s vyznačením,
zda jde o kandidáta za člena představenstva nebo dozorčí rady;
d) vyznačení místa, kam budou zapisováni kandidáti navržení akcionáři při jednání valné hromady;
f) vyznačení počtu hlasů akcionáře, kterému bude hlasovací lístek vydán;
g) vyznačení místa, v němž akcionář hlasuje pro každého jednotlivého kandidáta.
19.5 Akcionář je povinen hlasovací lístek před provedením hlasování upravit následujícím způsobem:
a) podle pokynu předsedy valné hromady doplnit na předepsaná místa hlasovacího lístku kandidáty
navržené akcionáři přímo na valné hromadě;
b) zakřížkováním (zakroužkováním) v místě k tomu určeném (např. čtverečku u jména každého
kandidáta) přidělit své hlasy těm kandidátům, pro které hlasuje.
19.6 Při hlasování má každý akcionář podle počtu vlastněných akcií společnosti určený počet hlasů
podle počtu vlastněných akcií společnosti, a to pro každé volené místo v orgánu společnosti.
19.7 Akcionář je oprávněn přidělit své hlasy:
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a) Nejvýše tolika kandidátům do příslušného orgánu společnosti, kolik je volených míst v tomto orgánu. Počet volených míst do každého orgánu společnosti oznámí valné hromadě před zahájením
projednávání tohoto bodu jejího pořadu její předseda.
b) Akcionář může při hlasování přidělit hlasy i méně kandidátům než je počet volených členů příslušného orgánu společnosti.
19.8 Neplatným je hlasovací lístek:
a) na kterém budou přiděleny hlasy více kandidátům, než je počet volených míst v příslušném
orgánu společnosti;
b) na kterém nebudou uvedeni všichni kandidáti za členy do orgánů společnosti doplnění na
návrhy akcionářů před provedením hlasování;
c) na kterém budou uvedeni jiní kandidáti než ti, kteří byli navrženi představenstvem nebo akcionáři v průběhu projednání tohoto bodu pořadu jednání.
K neplatným hlasovacím lístkům nebude při sčítání hlasů přihlíženo a tyto hlasy budou vykazovány
jako nehlasující akcionáři.
19.9 Před zahájením hlasování oznámí předseda:
a) počet přítomných akcionářů a počet hlasů, které mají při hlasování;
b) počet hlasů, které musí kandidát obdržet, aby mohl být zvolen za člena orgánu společnosti (nadpoloviční většinu přítomných hlasů akcionářů).
19.10 Vlastní hlasování provádí akcionář na pokyn předsedy, a to vložením vyplněného hlasovacího lístku do hlasovací schránky.
19.11 Kandidát bude členem příslušného orgánu společnosti zvolen za současného splnění těchto
podmínek:
a) obdrží většinu hlasů přítomných akcionářů;
b) obsadí podle celkového počtu získaných hlasů některé z volených míst v příslušném orgánu společnosti.
19.12. Po sečtení všech hlasů oznámí předseda valné hromadě výsledky voleb, tj.:
a) celkový počet odevzdaných hlasovacích lístků a kolik z nich je platných;
b) celkový počet hlasů odevzdaných každému kandidátu za člena příslušného orgánu společnosti;
c) pořadí kandidátů, kterého dosáhli podle počtu obdržených hlasů;
d) jména těch kandidátů, kteří byli zvoleni do příslušného orgánu společnosti.
19.13. V případě, že nebudou v prvé volbě obsazena všechna volená místa členů orgánu společnosti, bude se v návaznosti konat volba doplňující.
Doplňující volby se účastní kandidáti nezvolení v 1. kole, v pořadí podle počtu získaných hlasů tak,
že jejich počet nepřekročí počet dosud neobsazených míst + jeden. Doplňující volby se budou řídit
stejnými pravidly jako prvé volby.
19.14. Pokud nebude ani doplňující volbou obsazen plný počet volených míst členů orgánu společnosti, může být další doplňující volba provedena až další valnou hromadou společnosti. Počet zvolených členů orgánu společnosti však musí přesahovat více než polovinu jejich počtu určeného stanovami V takovém případě může zvolený orgán společnosti v souladu s články 16/5 a 23/8 stanov
kooptovat na neobsazená místa akcionáře společnosti, pouze však na období do následující valné
hromady, kdy musí být provedeny doplňující volby. Pokud se nepodaří zvolit ani doplňující volbou
nadpoloviční většinu členů orgánů společnosti, jmenuje chybějící členy soud na návrh osoby, která
na tom má právní zájem a to na dobu, než bude řádně zvolen chybějící člen, nebo členové, jinak
může soud společnost i bez návrhu zrušit a nařídit její likvidaci.
19.15. Postupem upraveným v bodech 19.1-19.12 se postupuje při odvolání členů orgánů společnosti
.
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IV. Společná ustanovení

20.

Po vyčerpání pořadu jednání valné hromady předseda její jednání ukončí.

21.

21.1 V případě, že akcionář nebo člen představenstva či dozorčí rady nesouhlasí s rozhodnutím valné hromady, je oprávněn proti němu podat písemný protest u informačního střediska nebo předsedy.
21.2 V protestu uvede své jméno (firmu), datum narození (identifikační číslo) a bydliště (sídlo) a
obsah svého protestu, který musí být srozumitelný. Požádá-li o to protestující, uvede se obsah jeho
protestu v zápisu z valné hromady. Informační středisko předá protest neprodleně předsedovi valné
hromady.
21.3 Zjistí-li předseda oprávněnost protestu před ukončením valné hromady, je oprávněn zjednat
nápravu v jejím průběhu, a to případně i novým hlasováním o příslušném rozhodnutí valné hromady. Jinak o protestu rozhodne představenstvo společnosti do 30ti dnů ode dne konání valné hromady, nevyplývá-li z právního předpisy jiný lhůta. Protest lze podat nejpozději do jedné hodiny po
ukončení valné hromady.

22.

Na pozměňovací protinávrhy akcionářů k již přijatým usnesením valné hromady nebude brán
zřetel, ale budou na žádost akcionáře přiloženy k zápisu z valné hromady.

23.

23.1 O průběhu jednání valné hromady je pořizován zápis, jehož náležitosti stanoví zákon a stanovy společnosti.
23.2 Každý akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu o jednání valné hromady
nebo jeho části. Nejsou-li zápis nebo jeho část uveřejněny do 15 dnů od skončení valné hromady na
internetových stránkách společnosti, pořizuje se jejich kopie na náklady společnosti.

24.

Obdobně jako předseda postupuje při řízení jednání valné hromady a hlasování na ní i předseda
představenstva nebo člen představenstva pověřený řízením valné hromady jakož i jiná osoba pověřená jejím řízením jiným svolavatelem do okamžiku zvolení orgánů valné hromady.

25.

O otázkách průběhu valné hromady, neupravených tímto řádem je rozhodováno dle právních předpisů a stanov společnosti. V případě sporu o postup při jednání valné hromady platí následující pořadí závaznosti úpravy: právní předpis, stanovy společnosti, jednací řád, rozhodnutí předsedy.

26.

Jednací řád byl schválen na jednání řádné valné hromady společnosti konané dne 7. června 2014
s platností pro všechny valné hromady společnosti.

V Pavlovicích dne 7.6. 2014
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