
Příloha č.1 

                               
                                               Jednací a hlasovací řád  

                              řádné valné hromady akciové společnosti Paseka,zemědělská a.s., IČ : 25356411 

                                                  ( dále jen  „společnost „ ), konané dne 20.6.2014                                                       

                    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

      1. Jednání valné hromady společnosti  je neveřejné. Mohou se ho účastnit  

           akcionáři,jejich zmocnění zástupci,členové orgánů společnosti,funkcionáři  

          zajišťující její průběh, hosté pozvaní představenstvem společnosti 

          a zaměstnanci společnosti  / účastníci valné hromady /.  

      2.Účastníci valné hromady se zapisují do prezenční listiny.Akcionáři se 

          prokazují svým občanským průkazem či jiným vhodným průkazem totožnosti. 

          Zástupci akcionářů mimo toho předkládají plnou moc s podpisem             

          zastoupeného. 

          Účast na jednání valné hromady není umožněna tomu,kdo jako akcionář  není 

          uveden v knize akcionářů uvedené společnosti.Hosté pozvaní představenstvem 

          akciové společnosti se zúčastňují jednání bez hlasovacího práva a práva  

          podávat návrhy,změny či připomínky.  

       3.Jednání valné hromady zahajuje pověřený člen představenstva,který jednání 

          řídí až do zvolení předsedy valné hromady. 

          Po  jeho volbě jsou voleni zapisovatel,dva ověřovatelé zápisu, potřebný  

          počet skrutátorů a návrhová komise. 

       4.Valná hromada jedná v souladu se stanovami a jednacím a hlasovacím řádem, 

           který na návrh představenstva předkládá ke schválení osoba pověřená  

           představenstvem.Je – li valná hromada podle stanov schopna usnášení, 

           pak o jednacím a hlasovacím řádu,jakož i o všech dalších procedurálních  

           otázkách, je rozhodováno aklamací,tj.veřejně,zvednutím hlasovacího lístku, 

           většinou hlasů.Každý akcionář má za jednu akcii jeden hlas a počet hlasů 

            je zapsán na jeho hlasovacím lístku. 

           Sčítání hlasů provede předseda valné  hromady za pomoci skrutátorů.Sčítání  

           se provádí do okamžiku zjištění většiny hlasů pro návrh nebo proti návrhu. 

       5.O přijetí usnesení k dalším bodům programu se hlasuje také aklamací, 

           a v tomto případě se provádí sčítání všech hlasů.Nejdříve se hlasuje  

           o přijetí návrhu předloženého představenstvem společnosti.Je-li návrh  

            přijat potřebnou většinou hlasů,pak se o pozměňovacím návrhu již  

            nehlasuje.Není-li návrh předložený představenstvem přijat,hlasuje se  

           o dalších návrzích v tom pořadí,v jakém byly předloženy. 

            Je-li kterýkoliv v pořadí podaný návrh přijat,o dalších návrzích se již  

            nehlasuje.Pořadí hlasování,tj.“pro,proti a zdržel se hlasování“,  

            určuje předseda valné hromady. 

        6.Diskusi k jednotlivým bodům jednání vyhlašuje a končí předseda  

           valné hromady.Maximální délka jednoho diskusního vystoupení se stanoví 

           na dobu pěti minut.Po uplynutí této doby může předseda diskutujícímu slovo 

           odejmout.Diskutující hovoří z řečnického místa u předsednického stolu. 

           Slova se ujme,když mu je předseda valné hromady udělí. 

        7.Každý návrh,kterým akcionář mění návrh na usnesení nebo podává návrh 

           zcela nový,musí být formulován určitě a srozumitelně a musí být učiněn  

           vážně a svobodně, jinak je neplatný. 

        8.Na předložené žádosti,připomínky či návrhy odpoví podle možnosti 

           předseda valné hromady,členové představenstva nebo dozorčí rady.  

           Pokud nebude možno vysvětlení podat bezprostředně na valné hromadě, 

           odešle představentvo akcionáři odpověď do 30ti dnů po konání valné  

           hromady. 

        9.Rozhodnutí valné hromady jsou závazná pro všechny akcionáře i všechny  

           orgány akciové společnosti. 

       10.Při vzniku situace neřešené obecně závaznými právními předpisy,stanovami 

            společnosti nebo tímto jednacím a hlasovacím řádem rozhoduje o dalším  

            postupu jednání valné hromady její předseda. 

 

    

       Schváleno představenstvem společnosti společnosti  Paseka, zemědělská a.s. dne 15.5.2014 

       k předložení ke schválení valné hromadě společnosti. 


