POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU
Představenstvo společnosti VIAMILK a.s., se sídlem Hradec Králové, Slezské Předměstí,
Zemědělská 897/5, PSČ 500 03, IČO 287 64 871, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského
soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2849 (dále též jen „Společnost“ nebo „VIAMILK
a.s.“), svolává v souladu se se stanovami a zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech
a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen
„zákon o obchodních korporacích“ nebo „ZOK“)

řádnou valnou hromadu společnosti VIAMILK a.s.,
která se bude konat dne 24. října 2022 od 14:30 hodin,
v sídle společnosti VIAMILK a.s. v Hradci Králové, Zemědělská 897/5,
Pořad jednání valné hromady:
1.
2.
3.
4.

Zahájení
Volba orgánů valné hromady
Schválení nabytí vlastních akcií
Závěr

Informace pro akcionáře:
Valné hromady je oprávněn účastnit se akcionář, který bude uveden v seznamu akcionářů ke
dni konání valné hromady. Akcionář se zúčastňuje valné hromady buď osobně nebo
v zastoupení zmocněncem na základě písemné plné moci. Prezence společníků bude zahájena
ve 14.15 hodin v místě konání valné hromady.
Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jejich
zdůvodnění, případně vyjádření představenstva u bodů pořadu jednání valné hromady, u
nichž se usnesení nepřijímá:
1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
Vyjádření představenstva:
Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené
sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím
určená osoba. Návrhy konkrétních osob do funkcí v orgánech valné hromady lze podat
na jednání valné hromady.
3. Schválení nabytí vlastních akcií
Návrh usnesení:
„Valná hromada společnosti VIAMILK a.s., (dále jen „Společnost“) s c h v a l u j e nabytí
vlastních akcií takto:
1. Nejvyšší počet vlastních akcií, které Společnost může nabýt je 10 kusů kmenových listinných akcií Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun
českých) každá, jejichž převoditelnost je omezena předchozím souhlasem valné hromady
a předkupním právem zbývajících akcionářů za podmínek uvedených ve stanovách, tedy
akcie o jmenovité hodnotě celkem 10.000,-- Kč (deset tisíc korun českých).
2. Společnost má zájem nabýt akcie od akcionáře pana Ladislava Fišera, datum narození
17. dubna 1969, pobyt Neratovice, V Olšinkách 446 (dále jen „Akcionář“), a to 10 kusů

3.
4.

5.
6.
7.

kmenových listinných akcií Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden
tisíc korun českých) každá, jejichž převoditelnost je omezena předchozím souhlasem
valné hromady a předkupním právem zbývajících akcionářů za podmínek uvedených ve
stanovách, pořadových čísel 0021-0030, (dále jen „Akcie“).
Společnost ve lhůtě 5 (pěti) dnů od přijetí tohoto usnesení předloží návrh smlouvy o koupi
cenných papírů – Akcií Akcionáři.
Lhůta k přijetí návrhu smlouvy o koupi cenných papírů Akcionářem je stanovena na 10
(deset) dní a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o koupi cenných papírů Akcionáři. Tato lhůta může být prodloužena písemným oznámením Společnosti Akcionáři po
předložení návrhu smlouvy o koupi cenných papírů. Ustanovení bodu 5 tohoto usnesení
valné hromady tím není dotčeno.
Společnost smí Akcie nabývat po dobu 2 (dvou) měsíců od přijetí tohoto usnesení valné
hromady.
Společnost smí Akcie nabývat za cenu ve výši 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých)
za jednu akcii, tj. celkem za cenu ve výši 10.000,-- Kč (deset tisíc korun českých), (tato
cena je nejvyšší a zároveň i nejnižší cenou za níž může Společnost Akcie nabýt).
Nabude-li Společnost Akcie výše popsaným způsobem, valná hromada uděluje předchozí
souhlas k tomu, aby Společnost tyto Akcie zcizila osobám, které dodávají svou produkci
syrového kravského mléka Společnosti, nebo se smluvně zavázaly Společnosti tak v budoucnu učinit, a současně se zavázaly, že setrvají ve Společnosti alespoň 1 (jeden) kalendářní rok.“

Odůvodnění:
Za účelem rozšíření počtu dodavatelů schválila předchozí valná hromada změny v počtu kmenových akcií s neomezeným právem převoditelnosti a počtu akcií s omezeným právem převoditelnosti. Vyčleněné akcie budou určeny výhradně novým zájemcům z řad producentů o vstup
do odbytové organizace. Všichni stávající akcionáři s uvedeným postupem souhlasili a podepsali dohodu mezi Společností a akcionáři. Vzhledem k tomu, že Společnost má zájem nabýt
akcie pouze od jedné osoby, není nutné činit veřejný návrh na koupi akcií dle ustanovení § 322
ZOK. Představenstvo Společnosti potvrzuje, že jsou splněny všechny zákonné předpoklady,
zejména dle ustanovení § 301 a § 302 ZOK, pro nabytí vlastních akcií Společností.

VIAMILK a.s., ing. František Hudeček, člen představenstva

