
Pls
z jednání řádné valné hromady společnosti Jizerka a.s.

konané 24.9.2018 od 15.00 hodin
v jídelně dvora Vančurov - Jizerní Vtelno 5

poŘno .leoruÁní ŘÁottÉ vRlruÉ xnouloy:
1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti;

2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátora;

3. Předložení výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu
jejího majetku za úěetní období 201712018, řádné účetní závěrky za účetní období
201712018, včetně ověření auditora a návrhu na úhradu ztráty společnosti za účetní období
2017l2O18;

4. Zpráva statutárního auditora společnosti;

5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v účetním období 201712018, včetně přezkoumání
písemné zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, vyjádření k řádné účetní závěrce za
účetní období 201712018 a návrhu na úhradu ztráty společnosti za účetní období 201712018;

6. Projednání výroění zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu
jejího majetku za účetní období 201712018, schválení řádné úěetní závěrky za úěetní období
201712018 a návrhu na úhradu ztráty společnosti za účetní období 201712018;

7. Určení statutárního auditora společnosti pro účetní období 201812019;

8. lnformace o stavu ohledně výměny akcií a odsouhlasení termínu konání neveřejné dražby
jedné (1) vlastní akcie za účasti notáře;

9. lnformace o aktuálních záležitostech;

10. Různé;

11. Závěr valné hromady.

pŘíromrul:

Dle prezenčních listin, jež jsou přílohou tohoto zápisu,

BOD 1 PROGRAMU:

Řádnou valnou hromadu zahájil v 15.00 hodin předseda představenstva
Václav Kučera, pověřený představenstvem společnosti zahájit valnou hromadu a řídit ji až do
zvolení předsedy valné hromady,

Václav Kučera přivítal zástupce akcionářů společnosti a ostatní přítomné a konstatoval, Že,.

přítomni osobně akcionáři představující 210 ks akcií z celkového počtu 327 ks akcií, tj.
64,22o/o základního kapitálu ;
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JILUI EÉ8, 3t, Jl

jedna (1)vlastní akcie nehlasuje, tudíž přítomný počet akcií představuje 64,42o/o všech
hlasů;

pozvánka na VH byla zveřejněna na webových stránkách společnosti www.iizerka.orq a
rozeslána či osobně doručena proti podpisu všem akcionářům zapsaným k tomu dnu
v Seznamu akcionářů, 1akož i všem členům orgánů společnosti i záslupci statutárního
auditora v řádném zákonném termínu před datem konáníVH;

hlasovací právo je spojeno s akcií, přičemž počet hlasů spojených s akciemi se řídíjejich
jmenovitou hodnotou, s jednou akcií o jmenovité hodnotě 5 000,- Kč je spojen 1 hlas;

hlasovat se při omezeném počtu účastníků bude aklamací;

valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud pro
přijetí daného rozhodnutí není podle právních předpisů nebo Stanov vyžadována jiná
většina;

na způsob hlasování budou akcionáři výslovně upozorněni před každým hlasováním;

vzhledem k tomu, že na VH nejsou přítomni akcionáři, kteří mají 1Q0o/o hlasů, není možno
rozhodovat o jiných záležitostech, než o těch, které byly zařazeny na pořad této řádné
valné hromady.

BOD 2. PROGRAMU:

VOLBA PŘEDSEDY
SKRUTATORA:

Předseda představenstva Václav Kučera seznámil přítomné akcionáře s návrhem představenstva
společnosti na volbu orgánů valné hromady.

Požádal přítomné akcionáře o přednesení žádostí o vysvětlení nebo o podání protinávrhu ke
kandidátům navženým do funkcí orgánů valné hromady.

Vzhledem k tomu, že nikdo nepodal žádost o vysvětlení ani protinávrh, vyzval Václav Kuěera
přítomné akcionáře k hlasovánío orgánech valné hromady, a to o všech společně.

Uvedl, že k přletí takového rozhodnutí je třeba vždy
akcionářů.

Návrh usnesení:

Valná hromada vo!í předsedkyní valné hromady a ověřovatelkou zápisu JUDr.
Stok!áskovou, zapisovatelem lnÓ. Václava Kučeru, skrutátorem Petra Škorničku.

Evu

Hlasování:

Pro: 100o/o hlasů přítomných akcionářů, tj. 64,420/o všech akcionářů
Proti: 0% hlasů přítomných akcionářů
Zdžel se: 0% hlasů přítomných akcionářů

Na základě výsledku hlasování bylo navžené usnesení schváleno 100% hlasů přítomných
akcionářů.

JUDr. Eva Stoklásková (dále jen ,,předsedkyně valné hromady" nebo zkráceně ,,předsedající")
poté poděkovala přítomným za projevenou důvěru a opětovně zkonstatovala, že valná hromada
je způsobilá přijímat rozhodnutí o všech záležitostech uvedených v pozvánce na valnou
hromadu, které jsou na pořadu jednání, nebot' je usnášeníschopná.
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BOD 3. PROGRAMU:

A o PoDNIKATELSKE clNNosTl
17l2o1

Předsedajíci požádala přítomného předsedu představenstva pana Václava Kučeru, aby seznámil
přítomné s řádnou účetní závěrkou za účetní období 201712018, včetně ověření auditora, jakoži
návrhem na úhradu zIráty společnosti za účetní období 201712018.

Předmětné materiály byly v zákonné lhůtě před konáním valné hromady dostupné všem
akcionářům k nahlédnutív sídle společnosti, a to v kanceláři předsedy představenstva,

Předsedající poté_krátce zkonstatovala,.že tento bod programu je pouze |NFORMAT|VNÍ A
NENl K NEMU PR|JlMANO USNESENl, nebot' usnesení bude přijato až v 6.bodu programu
poté, co se valná hromada seznámí i se zprávou statutárního auditora a se stanoviskem dozorěí
rady k předkládaným materiálům.

BOD 4 PROGRAMU:

ZPRÁVA STATUTÁRNÍHO AU DITORA SPOLEČNOST|
Zpráva statutárního auditora společnosti byla v zákonné lhůtě před konáním VH dostupná
k nahlédnutív sídle společnosti, a to v kanceláři předsedy představenstva.

Vzhledem k tomu, že přítomným akcionářům byl obsah Zprávy statutárního auditora znám,
zformulovala předsedající návrh usnesení a připomněla, že pro schválení navženého usnesení
musíhlasovat

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí přednesenou Zprávu statutárního auditora společnosti
pro úěetní období 201712018.

Hlasování:

Pro:
Proti:
Zdžel se,,

Na základě výsledku hlasování bylo navžené usnesení schváleno'100% hlasů přítomných
akcionářů.

BOD 5 PROGRAMU:

KoNTRoLNl clNNosTl V
,VY o VzT H MEZI PROPOJ

VYJ 20,1712018 A VRHU NA

Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti byla rovněž vzákonné lhůtě před konáním VH dostupná
k nahlédnutív sídle společnosti, a to v kanceláři předsedy představenstva.

Vzhledem k tomu, že přítomným akcionářům byl obsah Zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti
znám, zformulovala předsedající návrh usnesení a připomněla, že pro schválení navrženého
usnesení musí hlasovat
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Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu dozoréi rady o kontrolní činnosti v účetním období
201712018. včetně přezkoumání písemné zprávy o vztazich mezi propojenými osobami a
vyjádření k řádné účetní závěrce za účetní období 20171201817 ak návrhu na úhradu áráty

ečnosti za účetní období 2017 12018.

Hlasování:

Pro: 1OO% hlasů přítomných akcionářů, tj. 64,420Á všech akcionářů
Proti: 0% hlasů přítomných akcionářů
Zdržel se 0% hlasů přítomných akcionářů

Na základě výsledku hlasování bylo navžené usnesení schváleno 100% hlasů přítomných
akcionářů.

BOD 6 PROGRAMU:

PRoJEDNAN! V\ TAVENSTVA O
oBDo 20,1712018

A VRHU NA

Předsedající konstatovala, že přítomní akcionáři byli v průběhu předcházejících bodů programu
seznámeni jak s obsahem předložených materiálů, tak se zprávou auditora i vyjádřením dozorči
rady.

Připomněla, že pro schválení navrženého usnesení musí hlasovat nadpoloviční většina hlasů
přítomných akcionářů,

Návrh usnesení:

Hlasování:

Pro: 10Oo/o hlasů přítomných akcionářů, tj. 64,420/o všech akcionářŮ
Proti: 0% hlasů přítomných akcionářů
Zdržel se,. 0% hlasů přítomných akcionářů

Na základě výsledku hlasování bylo navžené usnesení schváleno 100% hlasŮ přítomných
akcionářů.

Jizerka a.s.
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Valná hromada bere na vědomí výroční zprávu představenstva o podnikatelské činnosti
společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2O'l712018.

Valná hromada schvaluje řádnou účftní závěrku za účetní období 201712018 sestavenou
podle účetních předpisů platných v Geské republice.

Valná hromada schvaluje převod ztráty společnosti za účetní období 2016120'17 ve výši
1221 tis. Kč, zjištěnou podIe českých účetních předpisŮ, na účet Neuhrazené ztráty
z minulÝch let.



BOD 7 PROGRAMU:

Na základě zkušeností z předchozích let představenstvo vyhodnotilo a navrhlo jako
nejvýhodnější zachování stávající statutární auditorky džicí platné osvědčení Komory auditorů
České republiky opravňující k auditorské činnostl.

Předsedající zformulovala návrh usnesení a připomněla, že pro schválení navrženého usnesení
musí hlasovat

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhoduje o určení lng. Renaty Kočové, bytem Bezděčín í19, lC: 48936685,
statutární auditorkou společnosti pro účetní období 201812019.

Hlasování:

Pro:
Proti:
Zdržel se.

10Qo/o hlasů přítomných akcionářů, tj. 64,420/o všech akcionářů
0% hlasů přítomných akcionářů
0% hlasů přítomných akcionářů

Na základě výsledku hlasování bylo navžené usnesení schváleno 100% hlasů přítomných
akcionářů.

BOD 8 PROGRAMU:

Předsedají předala slovo předsedovi představenstva, ktený konstatoval, že byly vydány nové
akcie s ochrannými prvky bránícími protijejich padělání nebo pozměnění.

Všichni akcionáři zapsaní do Seznamu akcionářů byli řádně vyrozuměni o lhůtě k předložení
stávajících akcií za účelem jejich výměny za nově vyhotovené akcie s ochrannými prvky,

Většina akcionářů džící celkem 232 ks akcií své akcie fyzicky předložila představenstvu a byla
protokolárně provedena jejich výměna.

Právní zástupkyně akcionáře džícího 62 ks akcií (V,Vlasák) oznámila písemně představenstvu,
že její klient své akcie nemůže fyzicky dohledat a tudíž ani předložit a zaháj|la umořovací řizeni,
o ěemž byla Jizerka a.s. uvědoměna na základě usnesení Okresního soudu v mladé Boleslavi ze
dne 9,února 2018.

Zbývajíci tři akcionářky (K Novotná, L. Nedomová aj. Novotná) držíci celkem 32 ks akcií, jež se
mj. s Jizerkou a.s. soudí o vydání a vyklizení pozemků, prostřednictvím své právní zástupkyně
odpověděly, že své akcie fyzicky předložit nemohou.

Představenstvo je opakovaně vyzvalo k zahájeni umořovacího řízení.

Ani na poslední výzvu učiněnou ze strany představenstva dne 16.8.2018 ani akcionářky, ani
jejich právní zástupkyně nereagovaly. V dané výzvě byly upozorněny, že pokud do 23.září 2018
nepředloží fyzicky své akcie za účelem jejich výměny za akcie s ochrannými prvky nebo nezahájí
umořovací řizeni, budou jejich akcie prohlášeny za neplatné. Yýzva byla učiněna oznámením

Jizerka a.s.
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učiněným na webové stránky Jizerky a.s. i jim byla všem odeslána doporučeně na adresy
uvedené v seznamu akcionářů,

Z důvodu jejich nečinnostije třeba přijmout na této valné hromadě příslušné rozhodnutí o dalším
postupu,

Zároveň byl diskutován navžený postup ohledně neveřejné dražby jedné vla§tní akcie, kterou
Jizerka a.s. nabyla v lednu 2000, když ji její tehdejší džitel pan František Matouš odevzdal
Jizerce a.s. Společnost Jizerk a za ni tehdy zaplatila emisní kurs ve výši nominální hodnoty akcie,
nicméně dle tehdy platného Obchodního zákoníku byla překroěena zákonná lhůta pro nakládání
s touto akcií, Stávající zákon č, 8912012 Sb., Občanský zákoník, již nakládání s vlastní akcií
časově neomezuje, proto se Jizerka a.s. po několika letech rozhodla v souladu s usnesením
z loňské valné hromady k řešení situace a jejímu prodeji transparentním způsobem, a to dražbou
za účasti přítomného notáře. (Základní kapitál společnosti totiž nedosahuje výše 2 000 000 Kč,
není tedy možné snížitzákladní kapitál o tuto akcii),

Byl projednáván termín neveřejné dražby s tím, že byl navžen pozdější termín než termín
uvedený v pozvánce na tuto valnou hromadu tak, aby se všichni stávající akcionáři z tohoto
zápisu dozvěděli o termínu a postupu při prodejijedné vlastní akcie.

Po diskusi o všech shora uvedených záležitostech předsedající zformulovala návrh usnesení,
vyzvala přítomné k hlasování a konstatovala, že pro tento návrh usnesení musí hlasovat

Návrh usnesení:

1.

2.

Valná hromada bere na vědomí informaci o stavu výměny nových akcií
s ochrannými prvky a zahijeni umořovacího řízení u akcionáře, ktený akcie nemá
v dĚení.
Valná hromada souhlasí s návrhem řešení ohledně í kusu vlastní akcie tak, že bude
nabídnuta stávajícím akcionářům zapsaným k datu konání této valné hromady
v Seznamu akcionářů v neveřejné dražbě za účasti notáře. Datum konání neveřejné
dražby za účasti notáře je nově stanoven na základě telefonické dohody
s osvědčující notářkou na pondě!í 22.říina od í5.00 hod.

Místo konání neveřejné dražby je sídlo společnosti, kde se koná tato valná
hromada.

Vedením neveřejné dražby je pověřena přítomná Eva Stoklásková.

Neveřejné dražby se mohou zúčastnit všichni akcionáři společnosti Jizerka a.s.

Vyvolávací hodnota vlastní akcie bude její nominální hodnota s tim, Že minimální
příhoz bude činit í00 Kč.

3. Valná hromada zároveň souhlasí s tím, že pokud tři akcionářky Kateřina Novotná,
Jana Novotná a Ludmila Nedomová, které nabyly akcie v rámci dědického řizeni,
nezaháji samy umořovaci řizeni ohledně akcií, které fyzicky nedrží, pak Jizerka a.s.
sama jako dotčená zahájí umořovaci řízeni ohledně celkového počtu 32 ks akcií
těchto 3 akcionářek, jež jsou v dané záležitosti nečinné s tím, že veškeré

naložené nákladv s tím spoiené iim budou započteny.

Hlasování:

Pro:
Proti:
Zdžel se

Jizerka a.s.
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1OOo/o hlasů přítomných akcionářů, tj. 64,420/o všech akcionářú
0% hlasů přítomných akcionářů
0% hlasů přítomných akcionářů



hlasování bylo navžené usnesení schváleno 100% hlasů přítomnýchNa základě výsledku
akcionářů.

Přítomní akcionáři jsou
stručně.

Návrh usnesení:

informováni o aktuálních záležitostech, tudíž byl tento bod projednán jen

BOD 9 PROGRAMU:

Valná hromada bere na vědomí podané informace o aktuálních záleŽitostech.

Hlasování:

Pro:
Proti:
Zdžel se:

Tento zápis je vyhotoven ve dvou výtiscích
projednávané body programu, po přečtení jej

předsedající a ověřovatel valné hromady.

V Jizerním Vtelně dne 24.9,2018

Zapsal:

1OOo/o hlasů přítomných akcionářů, tj, 64,42 % všech akcionářů
0% hlasů přítomných akcionářů
0% hlasů přítomných akcionářů

Na základě výsledku hlasování bylo navržené usnesení schváleno 100% hlasŮ přítomných

akcionářů.

BOD í0. 11 PROGRAMU:

nůznÉ. zÁvĚn vnlruÉ Hnounoy
Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných akcionářů ani nikdo z přítomných ČlenŮ představenstva

a dozorěi rady již nevznesl žádný další podnět, dotaz ani připomínku, oznámila předsedalÍci, Že
pořad jednání valné hromady je vyčerpán, poděkovala všem přítomným za účast na jednání

valné hromady a valnou hromadu v 15.57 hodin ukončila,

s platností originálu a obsahuje všechny
vlastnoručně podepsali zapisovatel, dále

lng. Václav Kučera

Předsedkyně valné hromady,
Ověřovatel valné hromady:

Jizerka a,s.

Krnsko, Jizerní Vtelno 5, PsČ 294 31
lČi 42715776
Zápis v OR vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vl. 1160

JUDr. Eva Stoklásková



Přílohv:

1) Pozvánka na řádnou valnou hromadu
2) Prezenční listiny
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