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ZAPIS
z jednání řádné valné hromadyspoIeč nostiJizerka a.s.
konané 30.9.2020od 16.00hodin
v jí delnědvora Vanč urov- Jizerní VteIno5
PORAD JEDNANI RADNE VALNE HROMADY:
1. Zahájení kontrola
,
usná¹ ení schopnosti;
2. Vo|bapředsedyva|néhromady,zapisovate|e,
ověřovate|e
zápisua skrutátora;
3. Před|o®enívýroč nízprávy představenstvao podnikate|ské
č innostispo|eč nosti
a o stavu
její ho majetku za ú č etníobdobí 201912020,řádné ú č etnízávěrky za ú č etníobdobí
201912020,
vč etněověření auditoraa návrhuna ú hraduztrátyspo|eč nosti
za ú č etní
období
201912020:
4. Zprávastatutární ho
auditoraspo|eč nosti;
5. Zpráva dozorč rady
í
o kontro|níč innostiv ú č etní období
201912020,
m
vč etněpřezkoumání
pí semnézprávyo vÁazich mezi propojenými
osobami,vyjádřeník řádné ú č etní
závěrce za
ú č etní
období201912020
a návrhuna ú hraduztrátyspoleč nosti
za ú č etní
období201912020;
6. Projednánívýroč nízprávy představenstvao podnikate|ské
č innostispo|eč nosti
a o stavu
její homajetkuza ú č etní
období201912020,
schvá|enířádnéú č etní závěrky
za ú č etní
období
201912020
a návrhuna ú hraduztrátyspo|eč nosti
za ú č etní
období2o19l202o:
pro ú č etní
7. Urč enístatutární ho
auditoraspo|eč nosti
období202012021;
zále¾ itostech:
8. |nformace
o aktuá|ní ch
9. RŮzné ;
|0. Závěrva|néhromady.

PRITOMNI:
je® jsou pří |ohoutohotozápisu.
D|eprezenč ní ch
|istin,
BoD í PROGRAMU:

Řádnou va|nou hromadu zahá4i| V
16.00 hodin předseda představenstva
Vác|av Kuč era,pověřenýpředstavenstvemspo|eč nosti
zahájitva|nouhromadua ří ditji a® do
zvo|enípředsedyva|néhromady.
zástupceakcionářůspo|eč nosti
Vác|avKuč erapřiví ta|
a ostatnípří tomnéa konstatova|,
®e''
poč tu327 ks akcii.ti.
pří tomniosobněakcionářipředstavují cí230 ks akcií z ce|kové ho
70.3% zák|adní ho
kapitálu:
rozeslánač i osobně doruč enaprotipodpisuv¹ emakcionářů m
zapsanýmk tomu dnu
Jizerkaa.s.
Krnsko,JizerníVte|no5, PsČ29431
|Č 42715776
|
Zápisv oR vedené mu Městské ho
souduv Praze,odd.B,v|.1160

i zástupcistatutární ho
V Seznamuakcionářů jako¾
,
i v¹ emč |enů m
orgánůspoleč nosti
termí nupředdatemkonání VH;
auditorav řádné mzákonné m
poč eth|asůspojenýchs akciemise ří díjejich
h|asovacíprávoje spojenos akcií ,přič em®
jmenovitou
jednou
jmenovité
hodnotou,
s
hodnotě5 000,-Kč je spojen1 hlas;
akciío
poč tuú č astní bude
h|asovatse při omezené m
ků ak|amací ;
pro
ní inouh|asůpří tomných
va|náhromadarozhodujenadpo|ovič vět¹
akcionářů pokud
,
přijetídané horozhodnutínení pod|eprávní chpředpisůnebo Stanovvy®adovánajiná
vět¹ ina;
na způ sobh|asováníbudouakcionářivýs|ovně
upozorněnipředka®dýmh|asování m;
h|asůnení
, mo®no
vzh|edemk tomu,®e na VH nejsoupří tomni
akcionáři,kteřímají100o/o
rozhodovat o jinýchzá|e®itostech,
ne® o těch, které by|yzařazeny na pořad té tořádné
valnéhromady'
BOD 2. PROGRAMU:
DY VALNE

ZAPI

ATELE

ATELE ZA

Vác|avKuč eraseznámilpří tomnéakcionářes návrhempředstavenstva
Předsedapředstavenstva
va|néhromady.
na
vo|bu
orgánů
spo|eč nosti
ke
Po¾ áda|pří tomnéakcionářeo přednesení®ádostío vysvětlenínebo o podání protinávrhu
navr®eným
do funkcíorgánůva|néhromady.
kandidátů m
vyzva|Vác|av Kuč era
Vzh|edemk tomu,®e nikdo nepoda|®ádosto vysvět|eníani protinávrh,
pří tomné
akcionářek hlasovánío orgánechvalnéhromady,a to o v¹ echspo|eč ně.
Uved|,®e k přijetítakové horozhodnutíje třeba v®dy nadpo|ovič nívět¹ invh|asůpří tomných
akcionářů .
Návrhusnesení :
Valná hromada volí předsedkyní valné hromady a ověřovateIkouzápisu JUDr. Evu
ate|em|ng.Václava Kuč eru,skrutátoremPetraSkornič ku'
Stokláskovou'za
HIasování :
Pro:
Proti:
Zdr®e|se:

v¹ echakcionářů
1ooo/oh|asůpří tomných
akcionářůtj'
, 7o,3o/o
0% h|asŮpří tomných
akcionářŮ
0% h|asůpří tomných
akcionářů

Na zák|aděvýs|edkuh|asováníbylo navr®enéusneseníschvá|eno100 o/oh|asůpří tomných
akcionářů .
va|néhromady..
nebo zkráceně,,předsedají cí .,)
JUDr' Eva Stok|ásková(dá|ejen ,,předsedkyně
projevenou
potépoděkova|a
pří tomným
za
dů věrua opětovnězkonstatova|a,
¾ eva|náhromada
je způ sobi|ápřijí matrozhodnutío v¹ ech zá|e®itostechuvedenýchv pozvánce na va|nou
,
je usná¹ ení schopná.
hromadu,kteréjsou na pořadujednání nebot'

Jizerkaa.s.
Krnsko,JizerníVte|no5, PsČ 29431
tC 427rsi76
souduv Praze,odd.B,v|.1160
Zápisv oR vedené mu Městské ho

)Í ..L| nu u..|,

BOD 3. PROGRAMU:

předsedupředstavenstva
panaVác|avaKuč eru,aby seznámi|
Předsedají cípo®áda|apří tomné ho
pří tomnés řádnou ú č etní
závěrkouza ú č etní
období 201912020,
vč etněověření auditora,jako®i
návrhemna Úhraduztráý společ nosti
za ú č etní
období2o19l2o20.
Předmětné materiá|yby|y v zákonné |hů těpřed konání mvalné hromadydostupnév¹ em
akcionářů m
k nah|é dnutísívd|espo|eč nosti,
a to v kance|ářipředsedypředstavenstva.
Předsedají cípoté -krátce
zkonstatova|a,'®e
tentobod programuje pouze |NFoRMATIVNí A
NEN| KNEMU PR|J|MANOUSNESEN|,nebot'usneseníbude přijatoa® v 6'boduprogramu
poté co
' se va|náhromadaseznámíi se zprávoustatutární ho
auditoraa se stanoviskem
dozorč í
radyk předk|ádaným
materiá|ů m.
BOD 4 PROGRAMU:

zpnÁvnsrerurÁRní no
nuoronl společ ruosrl
Zpráva statutární ho
auditoraspo|eč nostiby|a v zákonné |hů těpřed konání mVH dostupná
k nah|é dnutísívd|espo|eč nosti,
a to v kance|ářipředsedypředstavenstva.
Vzh|edemk tomu, ®e pří tomnýmakcionářů mby| obsah Zprávy statutární hoauditora znám,
předsedají cí
zformu|ovala
návrhusnesenía připomně|a,
®e pro schvá|enínavr®ené ho
usnesení
musíh|asovatnadpolovič vět¹
ní inah|asůpří tomných
akcionářŮ'
Návrhusnesení :
Valná hromada bere na vědomí přednesenou Zprávu statutární hoauditora společ nosti
Úč etníobdobí 2o19l2o20.
H|asování :
Pro:
Proti:
Zdr®e|se:

100o/oh|asůpří tomných
akcionářůtj.
, 70,3% v¹ echakcionářů
0% h|asůpří tomných
akcionářů
0% h|asůpří tomných
akcionářů

Na zák|aděvýs|edkuh|asováníby|o navr®enéusneseníschvá|eno1oo o/oh|asůpří tomných
akcionářů .
BOD 5 PROGRAMU:

ZPRÁVA DozoRč í RADY
201
před konání mVH dostupná
Zprávadozorč rady
o kontrolníč innosti
í
by|arovně®v zákonné|hů tě
k nah|é dnutísívd|espo|eč nosti,
a to v kance|ářipředsedypředstavenstva.
Vzh|edemk tomu,®e pří tomným
akcionářů m
by|obsah Zprávydozorč rady
í
o kontro|ní
č innosti
předsedají cínávrh usnesení a připomně|a,¾ e pro schvá|enínavr¾ ené ho
znám, zformu|ova|a
usnesenímusí h|asovatnadpo|ovič vět¹
ní inah|asůpří tomných
akcionářů .
Jizerkaa.s.
Krnsko,jizerníVte|no5, PsČ29431
tC 42irs776
Zápisv oR vedené m
u Městské ho
souduv Praze,odd' B,v|.1160

Návrhusnesení :
Valná hromadabere na vědomí zprávu dozorč írady o kontrolníč innostlv ú č etní období
m
vč etněpřezkoumání pí semnézprávy o vztazí chmezi propoienými osobami a
201912020,
vyjádření k řádné ú č etnízávěrce za ú č etníobdobí 201912020
a k návrhu na ú hraduztráty
ostiza ú č etníobdobi 2019|2020.
Hlasování :

Pro:
Proti:
Zdr®e|se:

100 %ohlasů pří tomný chakcionářů tj.
, 70,3 o/ov¹ echakcionářů

0% h|asůpří tomných
akcionářů
0% hlasůpří tomných
akcionářů

Na zák|aděvýsledkuh|asováníby|o navr¾ enéusneseníschvá|eno100 %oh|asůpří tomných
akcionářů .
BOD 6 PROGRAMU:

t,tÁnívýnoč ui ZPRÁVY PŘ

'AVEN
ZA

201

Předsedají cíkonstatova|a,
¾ e pří tomníakcionářibyli v prů běhupředcházejí cí ch
bodů programu
materiá|ůtak
, se zprávouauditorai vyjádření m
seznámenijak s obsahempřed|o®ených
dozorč í
rady.
Připomněla,®e pro schvá|enínavr®ené ho
ní inahlasů
usnesenímusí h|asovatnadpo|ovič vět¹
pří tomnÝch
akcionářů .
Návrh usnesení :
Valná hromada bere na vědomí výroč nízprávu představenstvao podnlkate|skéč innosti
společ nostia o stavu její homajetkuza ú ěetníobdobí 201912020.
Va|ná hromada schvaluje řádnou ú č etnízávěrku za ú č etníobdobí 201912020
sestavenou
podle ú č etní ch
předpisů ptatnýchv č eskérepublice.
Valná hromada schva|uje převod ztráty společ nostiza ú č etníobdobí 201912020ve vý¹ i
předpisů ,na ú č etNerozdělené ho
mí nus6 67,ttis. Kč ,zji¹ těnoupodIe č eskýchú č etní ch
zí skuz mlnulýchlet ve vý¹ imí nus2145 tis. Kč a na ú č etNerozdělenéztráý z minu!ýchIet
mí nus4 526tis. Kč .
HIasování :
.

Pro:
Proti:
Zdr®e|se

100 o/ohlasů pří tomnýchakcionářů ,tj. 70,3 o/ov¹ ech akcionářů

0% h|asůpří tomných
akcionářů
0% h|asůpří tomných
akcionářů

Na zák|aděvýs|edkuh|asováníby|o navr®enéusneseníschvá|eno100 % h|asůpří tomných
akcionářů .

Jizerkaa.s.
Krnsko,JizerníVte|no5, PsČ 29431
tC 427Ls776
Zápisv oR vedené m
u Městské ho
souduv Praze,odd.B,v|' 1160

,jJ

t rl^ar
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BOD 7 PROGRAMU:

Na zák|adě zku¹ eností z předchozí ch |et představenstvo vyhodnoti|oa navrh|o jako
pjvýhodněj¹ ízachování stávají cístatutárníauditorkydr¾ í cíp|atnéosvědč eníKomoryauditorů
Ceské repub|iky
opravňují kcíauditorské
č innosti.
zformu|ova|a
návrhusnesenía připomně|a,
Předsedají cí
¾ e pro schvá|enínavr®ené ho
usnesení
pří
tomných
musí h|asovatnadpolovič vět¹
ní inah|asů
akcionářů .
Návrh usnesení :
Valná hromadarozhodujeo urč enílng. RenatyKoč ové bytem
,
Bezděč í n1í 9,!C:48936685'
statutárníauditorkouspoleč nostipro ú č etníobdobí 202012021.
HIasování :
Pro:
Proti:
Zdr®e|se,'

100o/oh|asůpří tomných
akcionářůtj.
, 70,3% v¹ echakcionářů
0% h|asůpří tomných
akcionářů
0% h|asůpří tomných
akcionářů

Na zák|aděvýsledkuh|asováníby|onavr®enéusneseníschvá|eno100 % h|asůpří tomných
akcionářů .
BOD 8 PROGRAMU:
lNFoRMAcE o AKTUÁLNí CH áLE®tTosTEcH
jen
Pří tomníakcionářijsouinformováni
o aktuá|ní ch
zá|e®itostech,
tudí ®by|tentobod projednán
struč ně.
Návrh usnesení :
Va|ná hromada bere na vědomí podané informaceo aktuální chzále¾ itostech.
HIasování :
Pro:
Proti:
Zdr®e|se:

100o/oh|asůpří tomných
akcionářůtj.
, 70,3o/o
v¹ echakcionářů
pří
tomných
0% h|asů
akcionářů
0% hlasůpří tomných
akcionářů

Na zák|aděvýs|edkuh|asováníby|o navr®enéusneseníschvá|eno.í 00o/oh|asůpří tomných
akcionářŮ.
BoD í 0. í í PROGRAMU:

nŮzuÉ ávĚn
.
vnlnÉnnomnoy
Vzhledemk tomu,®e nikdoz pří tomných
akcionářůani nikdoz pří tomných
č |enůpředstavenstva
a dozorč írady ji® nevznesl®ádnýda|¹ ípodnět,dotaz ani připomí nku,
oznámi|apředsedají cí¾ ,e
pořad jednání va|néhromadyje vyč erpán,poděkova|av¹ empří tomným
za ú č astna jednání
va|néhromadya va|nouhromaduv 17,04hodinukonč i|a.
Jizerkaa.s.
Krnsko,Jizerní Vte|no 5, PsČ 294 31
|Č i427L5776
Zápis v oR vedené m u Městské hosoudu v Praze, odd' B, v|. 1160

,,L|.,

Áu

ý ,J'

Tento zápis je vyhotoven Ve dvou t4ýtiscí chs p|atnostíoriginá|ua obsahuje v¹ echny
projednávané body programu, po přeč teníjej vIastnoruč ně
podepsaIizapisovate|, dále
předsedají cí
a ověřovate|va|néhromady.
V Jizerní m
Vte|nědne 30.9.2020

Zapsal:

&-

Ing.Vác|avKuč era

Předsedkyněva|néhromady:
ověřovate| va|né hromady:

JUDr.Eva Stok|ásková

Pří lohv:
1) Pozvánkana řádnouva|nouhromadu
2) Prezenč ní|istiny

Jizerkaa.s.
Krnsko,JizerníVte|no5, PsČ29431
|Č 427Ls776
|
Zápisv oR vedené mu Městské ho
souduv Praze,odd.B,v|.1160

LISTINA PRITOMNYCH

pŘeosrAVENsTVA
Č leruŮ
A oozoněí nnov
na řádné valné hromadě
spoleěnostiJ|ZERKA' a.s.
se sí d|emKrnsko,JizerníVte|no5, PsČ 294 31,|Č 427 15 776,
zapsanév oR vedené m
u MS v Prazev oddí |u
B, v|o®ka1160,
konanédne 30.9.2020
v í 6.00hod.
v jí delně dvora Vanč urov. Jizerní Vtelno 5.
PODPIS

PŘEDsTAvENsTvo
Vác|avKuč era
předseda
Petr Skornič ka
1.mí stopředseda
lng.Vác|avKuč era
2'mí stopředseda

qil
W
ffi-

DozoRč iRADA
Mirka Sed|áč ková
předsedkyně

Jan Skornič ka
č |en

, ryLllE /ý

o.r/

thálq

předsedava|néhromady

Jizerkaa.s.
Krnsko,JizerníVtelno5, PsČ 29431
tC 427rs776
Zápisv oR vedené mu Městské ho
souduv Praze,odd.B,v|.1160

zapisovatel

LISTINA PRITOMNYCH

OSTATNI
na řádné valné hromadě
společ nostiJIZERKA' a.s.
se sí d|emKrnsko,JizerníVte|no5, PsČ 294 31,.Č 427 15 776,
B, v|o®ka1160,
u MS v Prazev oddí |u
zapsanév oR vedené m
v í 6.00hod.
konanédne 30.9.2020
v jí delnědvora Vanč urov. Jizerní Vtelno 5.

JMENO

FUNKCE

Ýl,l,Jr. Cť 4 (nl443,t,

v/?/ raí ,rrlÚ

PODPIS

#Á,",\Í

./

h'r1K
předsedava|néhromady

Jizerkaa.s.
Krnsko,JizerníVtetno5, PsČ29431
tC 427Ls776
souduv Praze,odd.B,v|.1160
Zápisv oR vedené mu Městské ho

zapisovatel
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