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ZAPIS
z jednání  řádné  valné  hromady spoIeč nosti Jizerka a.s.

konané  30.9.2020 od 16.00 hodin
v jí delně dvora Vanč urov - Jizerní  VteIno 5

PORAD JEDNANI RADNE VALNE HROMADY:

1. Zahájení , kontrola usná¹ ení schopnosti;

2. Vo|ba předsedy va|né  hromady, zapisovate|e, ověřovate|e zápisu a skrutátora;

3. Před|o®ení  výroč ní  zprávy představenstva o podnikate|ské  č innosti spo|eč nosti a o stavu
její ho majetku za ú č etní  období  201912020, řádné  ú č etní  závěrky za ú č etní  období
201912020, vč etně ověření  auditora a návrhu na ú hradu ztráty spo|eč nosti za ú č etní  období
201912020:

4. Zpráva statutární ho auditora spo|eč nosti;

5. Zpráva dozorč í  rady o kontro|ní  č innosti v ú č etní m období  201912020, vč etně přezkoumání
pí semné  zprávy o vÁazich mezi propojenými osobami, vyjádření  k řádné  ú č etní  závěrce za
ú č etní  období  201912020 a návrhu na ú hradu ztráty společ nosti za ú č etní  období  201912020;

6. Projednání  výroč ní  zprávy představenstva o podnikate|ské  č innosti spo|eč nosti a o stavu
její ho majetku za ú č etní  období  201912020, schvá|ení  řádné  ú č etní závěrky za ú č etní  období
201912020 a návrhu na ú hradu ztráty spo|eč nosti za ú č etní  období  2o19l202o:

7. Urč ení  statutární ho auditora spo|eč nosti pro ú č etní  období  202012021;

8. |nformace o aktuá|ní ch zále¾ itostech:

9. RŮzné ;

|0. Závěr va|né  hromady.

PRITOMNI:

D|e prezenč ní ch |istin, je® jsou pří |ohou tohoto zápisu.

BoD í  PROGRAMU:

Řádnou va|nou hromadu zahá4i| V 16.00 hodin předseda představenstva
Vác|av Kuč era, pověřený představenstvem spo|eč nosti zahájit va|nou hromadu a ří dit ji a® do
zvo|ení  předsedy va|né  hromady.

Vác|av Kuč era přiví ta| zástupce akcionářů  spo|eč nosti a ostatní  pří tomné  a konstatova|, ®e''

pří tomni osobně akcionáři představují cí  230 ks akcií  z ce|kové ho poč tu 327 ks akcii. ti.
70.3 % zák|adní ho kapitálu:

rozeslána č i osobně doruč ena proti podpisu v¹ em akcionářů m zapsaným k tomu dnu

Jizerka a.s.
Krnsko, Jizerní  Vte|no 5, PsČ  294 31
|Č | 42715776
Zápis v oR vedené m u Městské ho soudu v Praze, odd. B, v|. 1160



V Seznamu akcionářů , jako¾  i v¹ em č |enů m orgánů  společ nosti i zástupci statutární ho
auditora v řádné m zákonné m termí nu před datem konání VH;

h|asovací  právo je spojeno s akcií , přič em® poč et h|asů  spojených s akciemi se ří dí  jejich
jmenovitou hodnotou, s jednou akcií  o jmenovité  hodnotě 5 000,- Kč  je spojen 1 hlas;

h|asovat se při omezené m poč tu ú č astní ků  bude ak|amací ;

va|ná hromada rozhoduje nadpo|ovič ní  vět¹ inou h|asů  pří tomných akcionářů , pokud pro
přijetí  dané ho rozhodnutí  není  pod|e právní ch předpisů  nebo Stanov vy®adována jiná
vět¹ ina;

na způ sob h|asování  budou akcionáři výs|ovně upozorněni před ka®dým h|asování m;

vzh|edem k tomu, ®e na VH nejsou pří tomni akcionáři, kteří  mají  100o/o h|asů , není  mo®no
rozhodovat o jiných zá|e®itostech, ne® o těch, které  by|y zařazeny na pořad té to řádné
valné  hromady'

BOD 2. PROGRAMU:

DY VALNE ZAPI ATELE ATELE ZA

Předseda představenstva Vác|av Kuč era seznámil pří tomné  akcionáře s návrhem představenstva
spo|eč nosti na vo|bu orgánů  va|né  hromady.

Po¾ áda| pří tomné  akcionáře o přednesení  ®ádostí  o vysvětlení  nebo o podání  protinávrhu ke
kandidátů m navr®eným do funkcí  orgánů  va|né  hromady.

Vzh|edem k tomu, ®e nikdo nepoda| ®ádost o vysvět|ení  ani protinávrh, vyzva| Vác|av Kuč era
pří tomné  akcionáře k hlasování  o orgánech valné  hromady, a to o v¹ ech spo|eč ně.

Uved|, ®e k přijetí  takové ho rozhodnutí  je třeba v®dy nadpo|ovič ní  vět¹ inv h|asů  pří tomných
akcionářů .
Návrh usnesení :

Valná hromada volí  předsedkyní  valné  hromady a ověřovateIkou zápisu JUDr. Evu
Stokláskovou' za ate|em |ng. Václava Kuč eru, skrutátorem Petra Skornič ku'

HIasování :

Pro: 1oo o/o h|asů  pří tomných akcionářů , tj' 7o,3 o/o v¹ ech akcionářů
Proti: 0% h|asŮ pří tomných akcionářŮ
Zdr®e| se: 0% h|asů  pří tomných akcionářů

Na zák|adě výs|edku h|asování  bylo navr®ené  usnesení  schvá|eno 100 o/o h|asů  pří tomných
akcionářů .

JUDr' Eva Stok|ásková (dá|e jen ,,předsedkyně va|né  hromady.. nebo zkráceně ,,předsedají cí .,)
poté  poděkova|a pří tomným za projevenou dů věru a opětovně zkonstatova|a, ¾ e va|ná hromada
je způ sobi|á přijí mat rozhodnutí  o v¹ ech zá|e®itostech uvedených v pozvánce na va|nou
hromadu, které  jsou na pořadu jednání , nebot' je usná¹ ení schopná.

Jizerka a.s.
Krnsko, Jizerní  Vte|no 5, PsČ  294 31
tC 427rsi76
Zápis v oR vedené m u Městské ho soudu v Praze, odd. B, v|. 1160
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BOD 3. PROGRAMU:

Předsedají cí  po®áda|a pří tomné ho předsedu představenstva pana Vác|ava Kuč eru, aby seznámi|
pří tomné  s řádnou ú č etní  závěrkou za ú č etní  období  201912020, vč etně ověření  auditora, jako® i
návrhem na Úhradu ztráý společ nosti za ú č etní  období  2o19l2o20.

Předmětné  materiá|y by|y v zákonné  |hů tě před konání m valné  hromady dostupné  v¹ em
akcionářů m k nah|é dnutí v sí d|e spo|eč nosti, a to v kance|áři předsedy představenstva.

Předsedají cí  poté -krátce zkonstatova|a,'®e tento bod programu je pouze |NFoRMATIVNí  A
NEN| KNEMU PR|J|MANO USNESEN|, nebot' usnesení  bude přijato a® v 6'bodu programu
poté ' co se va|ná hromada seznámí  i se zprávou statutární ho auditora a se stanoviskem dozorč í
rady k předk|ádaným materiá|ů m.

BOD 4 PROGRAMU:

zpnÁvn srerurÁRní no nu oronl společ ruosrl
Zpráva statutární ho auditora spo|eč nosti by|a v zákonné  |hů tě před konání m VH dostupná
k nah|é dnutí v sí d|e spo|eč nosti, a to v kance|áři předsedy představenstva.

Vzh|edem k tomu, ®e pří tomným akcionářů m by| obsah Zprávy statutární ho auditora znám,
zformu|ovala předsedají cí  návrh usnesení  a připomně|a, ®e pro schvá|ení  navr®ené ho usnesení
musí  h|asovat nadpolovič ní  vět¹ ina h|asů  pří tomných akcionářŮ'

Návrh usnesení :

Valná hromada bere na vědomí  přednesenou Zprávu statutární ho auditora společ nosti
Úč etní  období  2o19l2o20.

H|asování :

Pro:
Proti:
Zdr®e| se:

Na zák|adě výs|edku h|asování  by|o navr®ené  usnesení  schvá|eno 1oo o/o h|asů  pří tomných
akcionářů .

BOD 5 PROGRAMU:

ZPRÁVA DozoRč í  RADY

Zpráva dozorč í  rady o kontrolní  č innosti by|a rovně® v zákonné  |hů tě před konání m VH dostupná
k nah|é dnutí v sí d|e spo|eč nosti, a to v kance|áři předsedy představenstva.

Vzh|edem k tomu, ®e pří tomným akcionářů m by| obsah Zprávy dozorč í  rady o kontro|ní  č innosti
znám, zformu|ova|a předsedají cí  návrh usnesení  a připomně|a, ¾ e pro schvá|ení  navr¾ ené ho
usnesení  musí  h|asovat nadpo|ovič ní  vět¹ ina h|asů  pří tomných akcionářů .

Jizerka a.s.
Krnsko, jizerní  Vte|no 5, PsČ  294 31
tC 42irs776
Zápis v oR vedené m u Městské ho soudu v Praze, odd' B, v|. 1160
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Návrh usnesení :

Valná hromada bere na vědomí  zprávu dozorč í  rady o kontrolní  č innostl v ú č etní m období
201912020, vč etně přezkoumání  pí semné  zprávy o vztazí ch mezi propoienými osobami a
vyjádření  k řádné  ú č etní  závěrce za ú č etní  období  201912020 a k návrhu na ú hradu ztráty

ostiza ú č etní  obdobi 2019|2020.

Hlasování :

Pro: 100 %o hlasů  pří tomných akcionářů , tj. 70,3 o/o v¹ ech akcionářů
Proti: 0% h|asů  pří tomných akcionářů
Zdr®e| se: 0% hlasů  pří tomných akcionářů

Na zák|adě výsledku h|asování  by|o navr¾ ené  usnesení  schvá|eno 100 %o h|asů  pří tomných
akcionářů .

BOD 6 PROGRAMU:

t,tÁní  výnoč ui ZPRÁVY PŘ 'AVEN

Předsedají cí  konstatova|a, ¾ e pří tomní  akcionáři byli v prů běhu předcházejí cí ch bodů  programu
seznámeni jak s obsahem před|o®ených materiá|ů , tak se zprávou auditora i vyjádření m dozorč í
rady.

Připomněla, ®e pro schvá|ení  navr®ené ho usnesení  musí  h|asovat nadpo|ovič ní  vět¹ ina hlasů
pří tomnÝch akcionářů .

Návrh usnesení :

Valná hromada bere na vědomí  výroč ní  zprávu představenstva o podnlkate|ské  č innosti
společ nosti a o stavu její ho majetku za ú ěetní  období  201912020.

Va|ná hromada schvaluje řádnou ú č etní  závěrku za ú č etní  období  201912020 sestavenou
podle ú č etní ch předpisů  ptatných v č eské  republice.

Valná hromada schva|uje převod ztráty společ nosti za ú č etní  období  201912020 ve vý¹ i
mí nus 6 67,t tis. Kč , zji¹ těnou podIe č eských ú č etní ch předpisů , na ú č et Nerozdělené ho
zí sku z mlnulých let ve vý¹ i mí nus 2145 tis. Kč  a na ú č et Nerozdělené  ztráý z minu!ých Iet
mí nus 4 526 tis. Kč .

HIasování :

Pro: 100 o/o hlasů  pří tomných akcionářů , tj. 70,3 o/o v¹ ech akcionářů
Proti: 0% h|asů  pří tomných akcionářů. 
Zdr®e| se 0% h|asů  pří tomných akcionářů

Na zák|adě výs|edku h|asování  by|o navr®ené  usnesení  schvá|eno 100 % h|asů  pří tomných
akcionářů .

Jizerka a.s.
Krnsko, Jizerní  Vte|no 5, PsČ  294 31
tC 427Ls776
Zápis v oR vedené m u Městské ho soudu v Praze, odd. B, v|' 1160
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BOD 7 PROGRAMU:

Na zák|adě zku¹ eností  z předchozí ch |et představenstvo vyhodnoti|o a navrh|o jako
pjvýhodněj¹ í  zachování  stávají cí  statutární  auditorky dr¾ í cí  p|atné  osvědč ení  Komory auditorů
Ceské  repub|iky opravňují cí  k auditorské  č innosti.

Předsedají cí  zformu|ova|a návrh usnesení  a připomně|a, ¾ e pro schvá|ení  navr®ené ho usnesení
musí  h|asovat nadpolovič ní  vět¹ ina h|asů  pří tomných akcionářů .

Návrh usnesení :

Valná hromada rozhoduje o urč ení  lng. Renaty Koč ové , bytem Bezděč í n 1í 9, !C:48936685'
statutární  auditorkou společ nosti pro ú č etní  období  202012021.

Na zák|adě výsledku h|asování  by|o navr®ené  usnesení  schvá|eno 100 % h|asů  pří tomných
akcionářů .

BOD 8 PROGRAMU:

lNFoRMAcE o AKTUÁLNí CH áLE®tTosTEcH

Pří tomní  akcionářijsou informováni o aktuá|ní ch zá|e®itostech, tudí ® by| tento bod projednán jen
struč ně.

Návrh usnesení :

Va|ná hromada bere na vědomí  podané  informace o aktuální ch zále¾ itostech.

HIasování :

Pro:
Proti:
Zdr®e| se,'

HIasování :

Pro:
Proti:
Zdr®e| se:

100 o/o h|asů  pří tomných akcionářů , tj. 70,3 % v¹ ech akcionářů
0% h|asů  pří tomných akcionářů
0% h|asů  pří tomných akcionářů

100 o/o h|asů  pří tomných akcionářů , tj. 70,3 o/o v¹ ech akcionářů
0% h|asů  pří tomných akcionářů
0% hlasů  pří tomných akcionářů

Na zák|adě výs|edku h|asování  by|o navr®ené  usnesení  schvá|eno .í 00 o/o h|asů  pří tomných
akcionářŮ.

BoD í 0. í í  PROGRAMU:

nŮzuÉ . ávĚn vnlnÉ  nnomnoy
Vzhledem k tomu, ®e nikdo z pří tomných akcionářů  ani nikdo z pří tomných č |enů  představenstva
a dozorč í  rady ji® nevznesl ®ádný da|¹ í  podnět, dotaz ani připomí nku, oznámi|a předsedají cí , ¾ e
pořad jednání  va|né  hromady je vyč erpán, poděkova|a v¹ em pří tomným za ú č ast na jednání
va|né  hromady a va|nou hromadu v 17 ,04 hodin ukonč i|a.

Jizerka a.s.
Krnsko, Jizerní  Vte|no 5, PsČ  294 31
|Č i 427L5776
Zápis v oR vedené m u Městské ho soudu v Praze, odd' B, v|. 1160
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Tento zápis je vyhotoven Ve dvou t4ýtiscí ch
projednávané  body programu, po přeč tení  jej
předsedají cí  a ověřovate| va|né  hromady.

s p|atností  originá|u a
vIastnoruč ně podepsaIi

obsahuje v¹ echny
zapisovate|, dále

V Jizerní m Vte|ně dne 30.9.2020

Zapsal:

Předsedkyně va|né  hromady:
ověřovate| va|né  hromady:

Pří lohv:

1) Pozvánka na řádnou va|nou hromadu
2) Prezenč ní  |istiny

Jizerka a.s.
Krnsko, Jizerní  Vte|no 5, PsČ  294 31
|Č | 427Ls776
Zápis v oR vedené m u Městské ho soudu v Praze, odd. B, v|. 1160

JUDr. Eva Stok|ásková

&-
Ing. Vác|av Kuč era



LISTINA PRITOMNYCH

Č leruŮ pŘeosrAVENsTVA A oozoněí  nnov

na řádné  valné  hromadě
spoleěnosti J|ZERKA' a.s.

se sí d|em Krnsko, Jizerní  Vte|no 5, PsČ  294 31, |Č  427 15 776,
zapsané  v oR vedené m u MS v Praze v oddí |u B, v|o®ka 1160,

konané  dne 30.9.2020 v í 6.00 hod.
v jí delně dvora Vanč urov . Jizerní  Vtelno 5.

PŘEDsTAvENsTvo
PODPIS

Vác|av Kuč era
předseda qil
Petr Skornič ka
1.mí stopředseda W
lng. Vác|av Kuč era
2'mí stopředseda ffi-
DozoRč i RADA

Mirka Sed|áč ková
předsedkyně

Jan Skornič ka
č |en , ryLllE /ý

o.r/
thálq
předseda va|né  hromady

Jizerka a.s.

Krnsko, Jizerní  Vtelno 5, PsČ  294 31

tC 427rs776

Zápis v oR vedené m u Městské ho soudu v Praze, odd. B, v|. 1160
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LISTINA PRITOMNYCH

OSTATNI

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

se sí d|em Krnsko, Jizerní  Vte|no 5, PsČ  294 31,.Č  427 15 776,
zapsané  v oR vedené m u MS v Praze v oddí |u B, v|o®ka 1160,

konané  dne 30.9.2020 v í 6.00 hod.
v jí delně dvora Vanč urov. Jizerní  Vtelno 5.

JMENO FUNKCE PODPIS

Ýl,l,Jr. Cť 4 (nl443,t, v/?/ raí ,rrlÚ #Á,",\Í

./

h'r1 K
předseda va|né  hromady

Jizerka a.s.

Krnsko, Jizerní  Vtetno 5, PsČ  294 31

tC 427Ls776

Zápis v oR vedené m u Městské ho soudu v Praze, odd. B, v|. 1160

zapisovatel
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