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PIs
z jednání  řádné  vaIné  hromady společ nosti Jlzerka a.s.

konané  25.9.2019 od 16.00 hodin
v ií delně dvora vanč urov - Jizerní  vtelno 5

1.
,,

3.

Zahájení , kontrola usná¹ ení schopnosti ;

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

Předlo¾ ení  výroč ní  zprávy představenstva o podnikatelské  č innosti společ nosti a o stavu
její ho majetku za ú č etní  období  201812019, řádné  ú č etní  závěrky za ú č etní  období
201812019, vč etně ověření  auditora a návrhu na ú hradu ztráty společ nosti za ú č etní  období
201812019;

Zpráv a statutárn í ho aud itora společ nosti ;

Zpráva dozorč í  rady o kontrolní  č innosti v ú č etní m období  201812019, vč etně přezkoumání
pí semné  zprávy o vztazí ch mezi propojenými osobami, vyjádření  k řádné  ú č etní  závé rce za
ú č etní  období  201812019 a návrhu na ú hradu ztráty společ nosti za ú č etní  období  201812019;

Projednání  výroč ní  zprávy představenstva o podnikatelské  č innosti společ nosti a o stavu
její ho majetku za ú č etní  období  201812019, schválení  řádné  ú č etní  závé rky za ú č etní  období
201812019 a návrhu na ú hradu ztráty společ nosti za ú č etní  období  201812019;

Urč ení  statutární ho auditora společ nosti pro ú č etní  období  2019l2O2O;

Volba a odvolání  č lenů  orgánů  společ nosti;

lnformace o aktuální ch zále¾ itostech;

Rů zné ;

Závěr valné  hromady.

Jizerka a.s.
Krnsko, Jizerní  Vtelno 5, PsČ  294 31
lČ :42715776
Zápis v OR vedené m u Městské ho soudu v Praze, odd. B, vl. 1160

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

pŘí rourul:

Dle prezenč ní ch listin, je¾  jsou pří lohou tohoto zápisu.

BOD Í  PROGRAMU:

zRnÁ.l eruí . xorurnola usnÁ¹ eruí scnopnosrl
Řádnou valnou hromadu zahé 4il v 16,00 hodin předseda představenstva
Václav Kuč era, pověřený představenstvem společ nosti zahájit valnou hromadu a ří dit ji a¾  do
zvolení  předsedy valné  hromady.

Václav Kuč era přiví tal zástupce akcionářů  společ nosti a ostatní  pří tomné  a konstatoval, ¾ e,.

pří tomni osobně akcionáři představují cí  21í  ks akcií  z celkové ho poč tu 327 ks akcií , ti,
64.5 % základní ho kapitálu:

"3§fraRKA a,s,
.lizern!'Vtelno 5
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pozvánka na VH byla zveřejněna na webových stránkách společ nosti www.iizerka.orq a
rozeslána č i osobně doruč ena proti podpisu v¹ em akcionářů m zapsaným k tomu dnu
v Seznamu akcionářů , jako¾  i v¹ em č lenů m orgánů  společ nosti i zástupci statutární ho
auditora v řádné m zákonné m termí nu před datem konání VH;

hlasovací  právo je spojeno s akcií , přič em¾  poč et hlasů  spojených s akciemi se ří dí jejich
jmenovitou hodnotou, s jednou akcií  o jmenovité  hodnotě 5 000,- Kč  je spojen 1 hlas;

hlasovat se při omezené m poč tu ú č astní ků  bude aklamací ;

valná hromada rozhoduje nadpolovič ní  vět¹ inou hlasů  pří tomných akcionářů , pokud pro
přijetí  dané ho rozhodnutí  není  podle právní ch předpisů  nebo Stanov vy¾ adována jiná
vět¹ ina;

rozhodovat o jiných zále¾ itostech, ne¾  o těch, které  byly zařazeny na pořad té to řádné
valné  hromady.

BOD 2. PROGRAMU:

VOLBA PŘEDSEDY VALNÉ  HROMADY. ZAPISOVATELE. OVĚŘOVATELE áPISU A

Předseda představenstva Václav Kuč era seznámil pří tomné  akcionáře s návrhem představenstva
společ nosti na volbu orgánů  valné  hromady.

Po¾ ádal pří tomné  akcionáře o přednesení  ¾ ádostí  o vysvětlení  nebo o podání  protinávrhu ke
kandidátů m nav¾ eným do funkcí  orgánů  valné  hromady.

Vzhledem k tomu, ¾ e nikdo nepodal ¾ ádost o vysvětlení  ani protinávrh, vyzval Václav Kuč era
pří tomné  akcionáře k hlasování o orgánech valné  hromady, a to o v¹ ech společ ně,

Uvedl, ¾ e k přijetí  takové ho rozhodnutí  je třeba v¾ dy nadpolovič ní  vět¹ inv hlasů  pří tomných
akcionářů .

Návrh usnesení :

Valná hromada volí  předsedkyní  vaIné  hromady a ověřovatelkou zápisu JUDr.
Stokláskovou, zapisovatelem lng. Václava Kuč eru, skrutátorem Petra © kornič ku.

Evu

Hlasování :

Pro: 1Q0o/o hlasů  pří tomných akcionářů , tj. 64,5o/o v¹ ech akcionářů
Proti: 0% hlasů  pří tomných akcionářů
Zd¾ el se: 0% hlasů  pří tomných akcionářů

Na základě výsledku hlasování  bylo navr¾ ené  usnesení  schváleno 100% hlasů  pří tomných
akcionářů .

JUDr. Eva Stoklásková (dále jen ,,předsedkyně valné  hromady" nebo zkráceně ,,předsedají cí ")
poté  poděkovala pří tomným za projevenou dů věru a opětovně zkonstatovala, ¾ e valná hromada
je způ sobilá přijí mat rozhodnutí  o v¹ ech zále¾ itostech uvedených v pozvánce na valnou
hromadu, které  jsou na pořadu jednání , nebot' je usná¹ ení schopná.

,rLUl nu u.n,

|J§Z§R,KA a.s.
Jizerní  Vtelno 5

2td431 KRN§KO
lč () 427 1s 776 €)
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BOD 3. PROGRAMU:

í  vÝnoč ruí  zp

VRHU NA 2018l201

Předsedají cí  po¾ ádala pří tomné ho předsedu představenstva pana Václava Kuč eru, aby seznámil
pří tomné  s řádnou ú č etní  závěrkou za ú č etní  období  201812019, vč etně ověření  auditora, jako¾  i
návrhem na ú hradu ztráty spoleěnosti za ú č etní  období  201812019.

Předmětné  materiály byly v zákonné  lhů tě před konání m valné  hromady dostupné  v¹ em
akcionářů m k nahlé dnutí v sí dle společ nosti, a to v kanceláři předsedy představenstva.

Předsedají cí  poté _krátce zkonstatovala,,¾ e tento bod programu je pouze lNFORMAT|VNÍ  A
NENi K NEMU PRlJiMANO USNESENl, neboť  usnesení  bude přijato a¾  v 6,bodu programu
poté , co se valná hromada seznámí  i se zprávou statutární ho auditora a se stanoviskem dozorč í
rady k předkládaným materiálů m.

BOD 4 PROGRAMU:

zpRÁvR srRrurÁnní no Ru otroRR společ ruosrl
Zpráva statutární ho auditora společ nosti byla v zákonné  lhů tě před konání m VH dostupná
k nahlé dnutí v sí dle společ nosti, a to v kanceláři předsedy představenstva.

Vzhledem k tomu, ¾ e pří tomným akcionářů m byl obsah Zprávy statutární ho auditora znám,
zformulovala předsedají cí  návrh usnesení  a připomněla, ¾ e pro schválení  nav¾ ené ho usnesení
musí  hlasovat nadpolovič ní  vět¹ ina hlasů  pří tomných akcionářů ,

Návrh usnesení :

Valná hromada bere na vědomí  přednesenou Zprávu statutární ho auditora společ nosti
ú č etní  období  201812019.

Hlasování ;

Pro:
Proti:
Zd¾ el se:

Jizerka a.s.
Krnsko, Jizerní  Vtelno 5, Psč  294 31
lČ i 427t5776
Zápis v OR vedené m u Městské ho soudu v Praze, odd, B, vl. 1160

100o/o hlasů  pří tomných akcionářů , tj. 64,5 o/o v¹ ech akcionářů
0% hlasů  pří tomných akcionářů
0% hlasů  pří tomných akcionářů

Na základě výsledku hlasování  bylo nav¾ ené  usnesení  schváleno 100% hlasů  pří tomných
akcionářů .

BOD 5 PROGRAMU:

ZPRÁVA DOZORČ Í 2o18l20

NA
2018l201

Zpráva dozorč í  rady o kontrolní  č innosti byla rovně¾  v zákonné  lhů tě před konání m VH dostupná
k nahlé dnutí v sí dle společ nosti, a to v kanceláři předsedy představenstva.

Vzhledem k tomu, ¾ e pří tomným akcionářů m byl obsah Zprávy dozorč í  rady o kontrolní  č innosti
znám, zformulovala předsedají cí  návrh usnesení  a připomněla, ¾ e pro schválení  nav¾ ené ho
usnesení  musí  hlasovat nadpolovič ní  vět¹ ina hlasů  pří tomnÝch akcionářů .

J IZ, E R K A a,s,
Jizerní  Vtetno 5
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Návrh usnesení :

Valná hromada bere na vědomí  zprávu dozorč í  rady o kontrolní  č innosti v ú č etní m období
201812018, vč etně přezkoumání  pí semné  zprávy o vztazí ch mezi propojenými osobami a
vyjádření  k řádné  ú č etní  závé rce za ú č etní  období  2018120'19 a k návrhu na ú hradu ztráty

za ú č etní  období  201812019.

Hlasování :

Pro: 10Oo/o hlasů  pří tomných akcionářů , tj. 64,5 o/o v¹ ech akcionářů
Proti: 0% hlasů  pří tomných akcionářů
Zd¾ el se: 0% hlasů  pří tomných akcionářů

Na základě výsledku hlasování  bylo nav¾ ené  usnesení  schváleno 100% hlasů  pří tomných
akcionářů .

BOD 6 PROGRAMU:

PRoJEDNAN! Vl

zA ETN 201812019 A

Předsedají cí  konstatovala, ¾ e pří tomní  akcionáři byli v prů běhu předcházejí cí ch bodů  programu
seznámeni jak s obsahem předlo¾ ených materiálů , tak se zprávou auditora i vyjádření m dozorč í
rady.

Připomněla, ¾ e pro schválení  nav¾ ené ho usnesení  musí  hlasovat nadpolovič ní  vět¹ ina hlasů
pří tomnÝch akcionářů .

Návrh usnesení :

Hlasování :

Pro: 1O0o/o hlasů  pří tomných akcionářů , tj. 64,5oÁ v¹ ech akcionářů
Proti: 0% hlasů  pří tomných akcionářů
Zd¾ el se: 0% hlasů  pří tomných akcionářů

Na základě výsledku hlasování  bylo nav¾ ené  usnesení  schváleno 100% hlasů  pří tomných
akcionářů .

Jizerka a.s.
Krnsko, Jizerní  Vtelno 5, PsČ  294 31
lČ i 42715776
Zápis v oR vedené m u Městské ho soudu v Praze, odd. B, vl. 1160
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812019.
HU NA

Valná hromada bere na vědomí  výroění  zprávu představenstva o podnikatelské  č innosti
společ nosti a o stavu její ho majetku za ú ěetní  období  201812019.

Valná hromada schvaluje řádnou ú č etní  závěrku za ú č etní  období  201812019 sestavenou
podle ú č etní ch předpisů  platných v Ceské  republice.

Valná hromada schvaluje převod ztráty společ nosti za ú č etní  období  201812019 ve vý¹ i
mí nus 2927 tis. Kč , zji¹ těnou podle č eských ú č etní ch předpisŮ, na ú č et Neuhrazené ztráty
z minulÝch let.
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BOD 7 PROGRAMU:

unč eNí  srRrurÁRNí Ho Ruolronn spoLeč Nosrl pno ú č erNí  oeooeí  zotglzozo:

Na základé  zku¹ eností  z předchozí ch let představenstvo vyhodnotilo a navrhlo jako
nejvýhodněj¹ í  zachování  stávají cí  statutární  auditorky d¾ í cí  platné  osvědč ení  Komory auditorů
Č eské  republiky opravňují cí  k auditorské  č innosti.

Předsedají cí  zformulovala návrh usnesení  a připomněla, ¾ e pro schválení  nav¾ ené ho usnesení
musí  hlasovat nadpolovič ní  vět¹ ina hlasů  pří tomných akcionářů .

Návrh usnesení :

Valná hromada rozhoduje o urč ení  lng. Renaty Koč ové o bytem Bezděč í n í í 9, lC:48936685,
statutární  auditorkou společ nosti pro ú ěetní  období  201912020.

Hlasování :

Pro:
Proti:
Zd¾ el se:

Hlasování :

Pro:
Proti:
Zd¾ el se:

100o/o hlasů  pří tomných akcionářů , tj. 64,5 o/o v¹ ech akcionářů
0% hlasů  pří tomných akcionářů
0% hlasů  pří tomných akcionářů

Na základě výsledku hlasování  bylo nav¾ ené  usnesení  schváleno 100% hlasů  pří tomných
akcionářů .

BOD 8 PROGRAMU:

Předsedají  informovala pří tomné  akcionáře o návrhu kvalifikovaných akcionářů  na odvolání  č lena
dozorč í  rady Petra Bo¹ iny.

Předsedají cí  zformulovala návrh usnesení  a připomněla, ¾ e pro schválení  nav¾ ené ho usnesení
musí  hlasovat nadpolovič ní  vět¹ ina hlasů  pří tomnÝch akcionářů .

Návrh usnesení :

Valná hromada rozhoduje s ú č innosti od 25.9.20í 9 o odvolání  Petra Bo¹ iny, nar.22.1.1956,
Husovo náměstí  10, 294 28 Chotětov, z dozorč í  rady spoleěnostl.

100o/o hlasů  pří tomných akcionářů , tj, 64,5o/o v¹ ech akcionářů
0% hlasů  pří tomných akcionářů
0% hlasů  pří tomných akcionářů

Na základě výsledku hlasování  bylo nav¾ ené  usnesení  schváleno 100% hlasů  pří tomných
akcionářů .

Jizerka a.s.
Krnsko, Jizerní  Vtelno 5, PsČ  294 31
lČ i 427t5776
Zápis v OR vedené m u Městské ho soudu v Praze, odd. B, vl, 1160
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BOD 9 PROGRAMU:

|NFORMACE O AKTUÁLNÍ CH áLE®FOSTECH
Pří tomní  akcionářijsou informováni o aktuální ch zále¾ itostech, tudí ¾  byl tento bod projednán jen
struč ně.

Návrh usnesení :

valná hromada bere na vědomí  podané  informace o aktuální ch zále¾ itostech.

Hlasování :

Pro:
Proti:
Zd¾ el se:

Tento zápis je vyhotoven ve dvou výtiscí ch
projednávané  body programu, po přeč tení  jej
předsedají cí  a ověřovatel valné  hromady.

V Jizerní m Vtelně dne 25.9.2019

Zapsal:

Předsedkyně valné  hromady:
Ověřovatel valné  hromady:

PřiIohv:

1) Pozvánka na řádnou valnou hromadu
2) Prezenč ní  listiny

Jizerka a.s.
Krnsko, Jizerní  Vtelno 5, Psč  294 31
lČ i 427L5776
Zápis v OR vedené m u Městské ho soudu v Praze, odd. B, vl. 1160

100o/o hlasů  pří tomných akcionářů , tj. 64,5o/o v¹ ech akcionářů
0% hlasů  pří tomných akcionářů
0% hlasů  pří tomných akcionářů

Na základě výsledku hlasování  bylo navr¾ ené  usnesení  schváleno 100% hlasů  pří tomných
akcionářů .

BOD í 0. í í  PROGRAMU:

nů znÉ . zÁvĚn vnlnÉ  nnonaloy
Vzhledem k tomu, ¾ e nikdo z pří tomných akcionářů  ani nikdo z pří tomných č lenů  představenstva
a dozorč í  rady ji¾  nevznesl ¾ ádný dal¹ í  podnět, dotaz ani připomí nku, oznámila předsedalí ci, ¾ e
pořad jednání  valné  hromady je vyč erpán, poděkovala v¹ em pří tomným za ú č ast na jednání
valné  hromady a valnou hromadu v 16.25 hodin ukonč ila.

s platností  originálu a obsahuje v¹ echny
vlastnoruč ně podepsali zapisovatel, dále

lng. Václav Kuč era

ď""hJ N
JUDr, Eva Stoklásková

JY,7,,ERKA a,s,
.lizerní  Vtelno 5

?-9431 KRNSKó
tč c az_l 15 7z6 o

l:lle, r+axov i 57]"6



LlSTlNA PRlToMNYcH AKcloN U

na řádné  valné  hromadě společ nosti JIZERKA, a.s.
se sí dlem Krnsko, Jizerní  Vtelno 5, PSČ  294 31 ,lČ  427 15 776, zapsané  v oR vedené m MS v Praze v odd. B, v1,1160,

konané  dne 25.září  20í 9 od í 6.00 hod,
v jí delně dvora Vanč urov - Jizerní  Vtelno 5,

Poč et hlasů  spojených s akciemi
o jmenovité  hodnotě 5 000,- Kč  je

se ří dí  jmenovitou hodnotou akcií , přič em¾  s jednou akcií
spojen 1 (.1eden) hlas.
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Jizerka a.s.
Krnsko, Jizerní  Vtelno 5, PSČ  294 31
lČ :42Jl5776
Zápis v oR vedené m u Městské ho soudu v Praze, odd, B, Vl. 1160
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Akcionář
Bydli¹ tě

E-mailová adresa
Podoba, druh a

forma akcií
Jmenovitá
hodnota
1 akcie

Poč et a
č í selné

označ ení
akcií

1 Kuč era Václav : !*.; !
r,č ,:4603301124' '|" 

n
!.'i,,,:j

Jizerní Vtelno 38
294 31"'Krnsko
Ernďl: @

listinné  kmenové
akcie na jmé no

cZK 5 000,_ 177 ks

2,
:V

lng, Vlasák Václav
r,č .:580804/1360

Jizerní  Vtelno 6
294 31 Krnsko

listinné  kmenové
akcie na jmé no

CZK 5 000,- 62 ks

3, ¹ kornič ka petr

r.č .:5307211281

Strenice 1

294 3a Dolní  Cetno
E mail : g[pltl§leú §lr§s§ó,efi*:

listinné  kmenové
akcie na jmé no

CZK 5 000,- 33 ks

4. lng. Dvořák Josef
r .č :5904O8l1117

Karpatská 14
100 00 Praha 10
Email: dJre(Qsezné nl,cz

listinné  kmenové
akcie na jmé no

CZK 5 000,- 19 ks

5. Novotná kateřina
r.č .;90552311031

Zámecká 300
29429 Bezno
Email:

listinné  kmenové
akcie na jmé no

cZK 5 000,- 11 ks

6. lng, Nedomová Ludmila

r,č .:885525/,1097

Zámecká 300
29429 Bezno
Emai l : lag"drlmova @terec§,con

listinné  kmenové
akcie na.jmé no

CZK 5 000,_ 1'l ks

7. Novotná Jana
r.č .:97530411O34

Zámecká 132
29429 Bezno
Email:

listinné  kmenové
akcie na jmé no

CZK 5 000,- 10 ks

8, vondráč ek václav
r.č .:560515/0320

Jizerní Vtelno 92
294 31 Krnsko
Email:

listinné  kmenové
akcie na jmé no

CZK 5 000,- 2ks

9, ¹ otka Rudolf
r.č .;600812/1064 !

Pí sková Lhota 16
294 31 Krnsko
Email:

listinné  kmenové
akcie na jmé no

cZK 5 000.- 1ks

10. lng, Václav Xueerqil:".
r.č .750423q976¾ ť *'

Malkovské ho 6021412
19900Praha9-Letňany
Email; kuct;ta,r€lenaii.cz

listinné  kmenové
akcie na jmé no

CZK 5 000,- 1ks



LlsTlNA PRlToMNYcH

č lEruů  pŘeosrAvENsTvA A pozonč i nepy

' na řádné  valné  hromadě
společ nosti JIZERKA, a.s,

se sí dlem Krnsko, Jizerní  Vtelno 5, PsČ  2g4 31,1Č  427 ls na,
zapsané  v OR vedené m u MS v Praze v oddí lu B, vlo¾ ka 1160,

konané  dne 25. záři 2019 v 16,00 hod.
v jí de|ně dvora Vanč urov - Jizerní  Vtelno 5

PoDPlS

václav kuč era
předseda

i/A/
J/ li _4, "- \, "i L tJ,{"í rl)

petr skornič ka
1.mí stopředseda

,'#-í -:r
í ť }:/

lng. Václav Kuč era
2,mí stopředseda

DOZORCI RADA

Mirka sedláč ková
předsedkyně ď,*,{|_*ii?ť r,,r,l

Petr Bo¹ ina
č len

Jan skornič ka
č len

' "í :' -,.**

předseda valné  hromady

Jizerka a.s.

Krnsko, ]izerní  Vtelno 5, Psč  294 31

lČ  421t5776

Zápis v OR vedené m u Městské ho soudu v Praze, odd, B, vl, 1160

JX7,ERK"ť k an"s.

Jizerní  Vte{no 5
29431 KRNsKo

lČ n oaz 15 "r7ť j (ij
{}l{ ť :w.y.ct 1 í ;, -,= 

1:.

zapisovatel



LlsTlNA PRlToMNYcH

osTATNl

na řádné  valné  hromadě, společ nosti JIZERKA, a.s.

se sí dlem Krnsko, Jizerní  Vtelno 5, PSČ  294 31,1Č  427 15 776,
zapsané  v OR vedené m u MS v Praze v oddí lu B, vlo¾ ka 1160,

konané  dne 25.9,2019 v 16.00 hod.
v jí delně dvora Vanč urov - Jizerní  Vtelno 5,

JMENo FUNKcE PoDPls

rt'ť ,{:'1", a_ ^*,ť lí  
;1ú .l,;

,, t\

iAi,,'': iiiV .. {

,-.ť ' / i),/\ (l

\.,t !

předseda valné  hromady

Jizerka a.s,

Krnsko, Jizerni Vtelno 5, PsČ  294 31

lČ :427L5776

Zápis v OR vedené m u Městské ho soudu v Praze, odd. B, vl. 1160

zapisovatel

j =:,F) § T{,;t Á ,:,- 
,

,.liz.erní  Vteiil,:-, ;

294 31 K F{ li,? .r
lČ c 42_7 iy, , ,|

tjř.J L>*14,g7 ",^' : '

il



Vá¾ ená paní , vá¾ ený pane,

představenstvo společ nosti JlZERKA a.s.,
se sí dlem Krnsko, Jizerní  Vtelno 5, PSČ  294 31,

lČ  +Zl 15 776, zapsané  v OR vedené m u MS v Praze, odd. B, vl. 1 160,

siVás dovoluje pozvat

je¾  se bude konat

ve středu 25.září  2019 od í 6.00 hodin v ií deIně dvora Vanč urov - Jizerní  Vtelno 5

poŘao leoruÁruí  ŘÁoruÉ  vnlruÉ  Hnomnoy:
1. Zahájení , kontro|a usná¹ ení schopnosti;

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

3. Předlo¾ ení  výroč ní  zprávy představenstva o podnikatelské  č innosti společ nosti a o stavu
její ho majetku za ú č etní  období  201812019, řádné  ú č etní  závěrky za ú č etní  období
201812019, vč etně ověření  auditora a návrhu na ú hradu ztráty společ nosti za ú č etní  období
2018l2019;

4. Zpráva statutární ho auditora společ nosti;

5. Zpráva dozorč í  rady o kontrolní  č innosti v ú č etní m období  201812019, vč etně přezkoumání
pí semné  zprávy o vztazí ch mezi propojenými osobami, vyjádření  k řádné  ú č etní  závé rce za
ú č etní  období  201812019 a návrhu na ú hradu ztráty společ nosti za ú č etní  období  201812019;

6. Projednání  výroč ní  zprávy představenstva o podnikatelské  č innosti společ nosti a o stavu
její ho majetku za ú č etní  období  201812019, schválení  řádné  ú č etní  závěrky za ú č etní  období
201812019 a návrhu na ú hradu ztráty společ nosti za ú č etní  období  201812019;

7. Urč ení statutární ho auditora společ nosti pro ú č etní  období  2O19l2O20;

8. Volba a odvolání  č lenů  orgánů  společ nosti;

9, lnformace o aktuální ch zále¾ itostech;

10. Rů zné ;

11. Závěr valné  hromady.

V souladu s ust. § 407 odst. '1 pí sm. f) zákona č , 90l2O12 Sb., o obchodní ch korporací ch (dále
jen ,,ZOK") předkládá představenstvo Společ nosti návrhy jednotlivých usnesení  a jejich
zdů vodnění , pří padně v souladu s ust. § 407 odst. 2ZOKsvé  vyjádření :

ZdŮvodnění : Valná hromada je dle ptatných právní ch předpisů  povinna zvotit svoje orgány, ve
smyslu § 422 ZOK je mo¾ no z dů vodu efektivity kumulovat funkce.

Jizerka a.s.
Krnsko, Jizerní  Vtelno 5, PSČ  294 31
lČ :4z7L5776
Zápis V oR Vedené m u Městské ho soudu v Praze, odd. B, vl. 1160

JlZ§RKlL m"*,

Jizerní  Vteino 5
29431 KRhl §Ki;r

lč c 4?-7 1{: u i 6
UlS t*77a7,1 I,-,- :(

ttÁvRH usrueseruí  x eoou z
valná hromada
stokláskovou,

volí předsedkyní  valné  hromady a ověřovateIkou zápisu JUDr. Evu
atelem Ing. Václava Kuč eru, skrutátorem Petra © kornič ku.



:,]ll,ť :;'ii'j á,i.

NÁvnH usNeseNí  x soou s

nese"í ,

Zdů vodnění : Tento bod prograr, **u 'rrorrur*' 
r *^, ,r.1',rr* ,*""*,

Usnesení  bude přtjato a¾  v 5. bodu programu poté , co se valná hromada seznámí  i se zprávou
statutární ho auditora a se sí anoytskem dozorč í  rady k předkládaným materiálů m.

ttÁvRH usNrseNí  x goou l
tJ4lej
Zdů vodné ní : Úč etní  závěrka padté há ověření  statutární m auditorem.

NAVRH UsNEsENl K BoDU 5

Valná hromada bere na vědomí  zprávu dozorč í  rady o kontrolní  č innosti v ú č etnim období
201812019, vč etně přezkoumání  pí semné  zprávy o vztazí ch mezi propojenými osobami,
vyjádření  k řádné  ú č etní  závěrce za ú č etní  období  201812019 a návrhu na ú hradu ztráty
společ nosti za ú č etní  období  201812019.

ZdŮvodné ní : Č tenové  dozarč i rady jsou d/e usí , § 449 adst, 1 ZOK pavinni seznámit valnou
hromadu s výsledky své  kontrolrtí  č innosti; dozorč í  racla je pavinna přezkaumat pí sernnou zprávtl
o vztazí ch mezi propojenými osobami, ú č etní  závěrku, návrh na razďělení  zisktt neba na ú hradu
ztráty a předlo¾ it své  vyjádření  valné  hramadě.

ZdŮvodnění : Valné  hromadě je v souladu se sí anoya mi společ nosí i a platnými právní mi předpisy
předkládána zpráva a padnikatelské  č innosfi společ nosti, je¾  padte názaru představenstva
poclává věmý abraz o podnikatelské  č innasť i spo/eč nosí l o sť ayu její ho majetku za ú č etní  obdabí
2018/2CI19. Do pů sobnosti valné  hromady nále¾ í  v souladu se sí anoyami společ nosť i a § 421
ZOK i schválení  roč ní  ú č etní  závěrky a rozhodnutí  o rozdělení  zisku nebo o ú hradě ztráty

Valná hromada rozhoduje o urč ení  lng. Renaty Koč ové , bytem Bezděč í n í 43, lC: 48936685,
statutární  auditorkou společ nosti pro ú č etní  období  201912020.

Zdů vodnění : V souladu s usť . § 17 zákona č . 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některych
zákonů , v platné m znění , urč uje valná hromada auditora pro povinné  audity. Na základě
zku¹ eností  z předchozí ch let představenstvo vyhodnotilo jako nejvýhodněj¹ í  ře¹ ení  zachování

Jizerka a.s.
Krnsko, Jizerní  Vtelno 5, PsČ  294 31
lČ :42715776
Zápis v OR vedené m u Městské ho soudu v Praze, odd. B, vl. 1160

J §;i, § lli ffi" *\ Ť,u,
Ii,7r+rl-. 'ýttllnO U

,"¾  l,r l, R l",l S K C.
*'" 

,',^r, .*?'Z 15 77€' Q
, |,'i.i--.: ;o ;t ?,, *Ť?t'

Valná hromada bere na vědomí  zprávu představenstva o podnikatelské  č innosti a o stavu
její ho majetku za ú č etní  období  201812019 ve znění  předlo¾ ené m představenstvem.

Valná hromada schvaIuje řádnou ú č etní  závěrku za ú č etní  období  201812019 sestavenou
podle ú č etní ch standardů  pIatných v Č eské  republice.

Valná hromada schvaluje převod ztráty společ nosti za ú č etní  období  201812019 ve vý¹ i
minus 2927 tis. Kč , zji¹ těnou podle č eských ú č etní ch předpisů , na ú č et Neuhrazené  ztráty
z minulÝch let.



]:'.'.-:.*1

stávají cí  auditorky, je¾  je d¾ itelkou osvědč ení  Komory auditorů  Č eské  republiky opravňují cí ho
k auditorské  č innosti,

Valná hromada rozhoduje s ú č innosti od 25.9.20í 9 o odvolání  Petra Bo¹ iny, nar.22,1.í 956,
Husovo náměstí  10,294 28 Chotětov,zdozoré í

ZdŮvodnění : Valná hromada rozhoduje ve smyslu platných Stanov a § 421 odst. 2 pí sm. f)
ZOK o odvolání  č lenů  dozorč í  rady.

Představensť vu spo/eč nosti nebyly doruč eny jiné  návrhy na volbu nebo odvolání  č lenů  orgánů
společ nosti.

Valná hromada bere na vědomí  informaci představenstva o aktuální ch zále¾ itostech.

Zd Ův o d n ě n í  : P ře d st av e n stv o p ře d kl á d á i nfo rm ac i.

NÁvRH usNeseNí  x goou to. tt
Vyj á d ře n í  p ředstav ensfua spo/e č  n osti :

Ve smyslu usí . § 408 odst.3 ZOK platí , ¾ e zále¾ itosti, které  nebyly zařazeny na pořad jednání
valné  hromady, lze na její m jednání  projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví -li s tí m souhlas
v¹ ichni akcionáři.

Zápis akcionářů  do listiny pří tomných zač í ná v 15.45 hodin.

Akcionáři se ú č astní  valné  hromady osobně nebo prostřednictví m své ho zástupce na základě
pí semné  plné  moci a předlo¾ í  akcie v jejich dr¾ ení .

Plná moc pro zastupování  na valné  hromadě musí  být pí semná (nemusí  být ú ředně ověřená) a
musí  z ní  vyplývat , zda byla udělena pro zastoupení  na jedné  nebo na ví ce valných hromadách.

Při prezenci se akcionáři nebo ieiich zástupci prokazuií  akciemi a platným prů kazem toto¾ nosti,
pří tomní  hosté  se prokazuií  platným prů kazem toto¾ nosti.

Akcionář se pova¾ uje za pří tomné ho na valné  hromadě a mů ¾ e na ní  hlasovat, nebo rozhodovat
mimo valnou hromadu, v pří padě, pokud se ú č astní  valné  hromady s vyu¾ ití m technických
prostředkŮ, umo¾ ňují cí ch napří klad pří mý dálkový přenos valné  hromady obrazem a zvukem
nebo pří mou dvousměrnou komunikací  mezi valnou hromadou a akcionářem. Nicmé ně,
podmí nkou pro takové  hlasování  nebo rozhodování  je mo¾ nost, aby představenstvo společ nosti
měli mo¾ nost ověřit toto¾ nost osoby oprávněné  vykonat hlasovací  právo a urč it akcie, s nimi¾  je
spojeno hlasovací  právo. V opač né m pří padě k hlasů m odevzdaným takovým postupem ani k
ú č asti takto hlasují cí ch akcionářů  nepřihlí ¾ í .

Za hlasování  na valné  hromadě s vyu¾ ití m technických prostředků  se pova¾ uje i korespondenč ní
hlasování , tzn. takové  hlasování  akcionářů , při které m odevzdají  své  hlasy pí semně před
konání m valné  hromady. Při korespondenč ní m hlasování  musí  být podpis akcionáře ú ředně
ověřen,

Jizerka a.s.
Krnsko, Jizerní  Vtelno 5, PsČ  294 31
lČ :42715-1-16

Zápis v OR vedené m u Městské ho soudu v Praze, odd. B, vl. 1160

JX?,§R}{A ,,l,J
Jizernť  Vtelnr: *

29431 KRh] [iKt_j
tČ c +ez l5 ,:,16 

,r,
ť ll* *;l:*,l7,] 5 ,,;",:]



Hlavní  ú daje ú č etní  závěrky sestavené  dle ú č etní ch standardů  platných v Č eské  republice
za ú č etní  období  20'1812019 (v tis. Kč ):

Obrat
31 29,!

Provozn í  hospodářský výsledek -§v42
HV před zdanění m .-3 {1§
HV po zdaněni -t s§7
Vlastní  kapitál 4 0§¾
Základní  kapitál 1 63§

Prosí me Vás o pí semné  potvrzení  pří jmu tohoto sdělení  spolu s potvrzení m Va¹ í  ú č asti.

Jizerní  Vtelno, dne 22.8.2019

.. .," řl. :-.;: ,1 l ,

..: L. |" l l{i ,., ť .

;václav kuč era
předseda představenstva

Rozdělovní k:
o akcionáři
o představenstvo
o dozorč í  rada

Jizerka a.s.
Krnsko, Jizerní  Vtelno 5, PSČ  294 31
lČ i 42]15776
Zápis v OR vedené m u Městské ho soudu v Praze, odd. B, vl. 1160

,,§T7,§RKA i§"§,

Jizerní  Vtelri*: fi
?.g4 31 K R l": ;,]} K r)

lČ fi 427 1j-. ,7í ] 0
irlĚ *+42 7 -., ;:-.

petr skoinič ka
m í stopředseda představenstva


