Jednací řad
Valné hromady akciové společnosti Kovársko dne 30.6. 2022
Způsob jednání
1. Na valné hromadě mohou vykonávat akcionáři svá práva, tj. hlasovat k navrženým
bodům programu, požadovat vysvětlení a uplatňovat návrhy.
2. Vysvětlení a návrhy podávají akcionáři, členové představenstva a dozorčí rady
předsedajícímu valné hromady písemně prostřednictvím informačního střediska.
Požadovaná vysvětlení a uplatňované návrhy musí být opatřeny čitelným podpisem
akcionáře a jeho adresou. Bez těchto náležitostí nelze příspěvek valné hromadě
předložit.
3. Předseda valné hromady je povinen zajistit odpovědi na všechny dotazy a návrhy
podané podle tohoto jednacího řádu. Dle rozhodnutí předsedy je možno na dotazy a
návrhy odpovídat ústně, písemně nebo projednat na další VH. Písemné odpovědi se
zasílají do 30ti dnů.
4. Prezence na valné hromadě je zajištěna prostřednictvím pracoviště presence a osob
pověřených sčítáním hlasů (dále jen skrutátorů). Po odsouhlasení příslušných
náležitostí je provedena prezentace a vypsán předepsaný list s počtem akcií.
Prezence na náhradní valnou hromadu, konající se tentýž den, probíhá obdobným
způsobem.
5. Pokud akcionář nebo zmocněnec nepředloží doklady s předepsanými náležitostmi
k přiznání jeho akcionářských práv, nebude zaprezentován, může se však zúčastnit
jednání valné hromady jako host.
6. Akcionáři, kteří natrvalo odcházejí z valné hromady, jsou povinni to oznámit
v prezenci a vrátit vypsaný list s počtem akcií, který je ihned při vrácení znehodnocen.
7. Jednání valné hromady řídí předseda dle předem stanoveného programu.
8. Rozhodující materiály ke konání valné hromady jsou umístěny k nahlédnutí u
prezence a na nástěnce.
9. Na valnou hromadu mají přístup jen akcionáři, zmocněnci a organizační tým,
zajišťující její průběh. Účast hostů a dalších osob je přípustná podle rozhodnutí
předsedy valné hromady popř. ředitele akciové společnosti.
10. Předseda má pravomoc vykázat rušitele pořadu jednání valné hromady (osoby
vynášející urážlivé výroky apod.) i za pomoci bezpečnostní služby.

Způsob hlasování
1. Hlasování na valné hromadě se závazně řídí stanovami, které jednoznačně stanovují,
že na každou akcii v nominální hodnotě 400,- Kč připadá jeden hlas.
2. Stanovy akciové společnosti určují, že způsob hlasování je aklamací, leda že by se
usnesla valná hromada jinak.
3. Každý akcionář nebo jím pověřený zástupce, (dále „účastník valné hromady“) který u
prezence valné hromady předložil nezbytné doklady a doložit tak své hlasovací právo
na této valné hromadě, obdržel označený list papíru, s počtem akcií a s podpisem
skrutátora, který sečetl počet akcií.
4. Pokud některý účastník valné hromady zastupuje větší množství akcionářů, bude mu
vystaven označený list papíru s počtem akcií, který obsahuje součet počtu hlasů všech
zastupovaných akcionářů, které zastupuje a je pověřen za ně hlasovat.
5. Každý bod programu, o němž se na valné hromadě hlasuje, jednoznačně formuluje
předseda valné hromady.
6. Předseda valné hromady vyzve účastníky valné hromady k vyjádření svého
hlasovacího práva zvednutím ruky s označeným listem papíru s počtem hlasů a
skrutátory vyzve k sečtení těchto hlasů.
7. Předseda valné hromady vyzve k hlasování aklamací výzvou „NECHŤ ZVEDNE RUKU,
KDO JE PRO“, pak následuje výzva „NECHŤ ZVEDNE RUKU, KDO JE PROTI“ a pak
„NECHŤ ZVEDNE RUKU, KDO SE ZDRŽEL HLASOVÁNÍ“.
8. Předseda dává hlasovat nejdříve o návrzích představenstva, pak o návrzích akcionářů
v pořadí, jak byly podávány. Jakmile je předložený návrh bodu schválen, o dalších
návrzích se k tomuto bodu již nehlasuje.
9. Nebude-li pro odsouhlasení předloženého návrhu odevzdán akcionáři potřebný počet
hlasů, projedná předseda s akcionáři s rozhodným počtem hlasů případnou změnu
návrhu, o kterém nechá znovu hlasovat. Pokud ani změněný návrh neobdrží počet
hlasů potřebných pro rozhodnutí, nebude tento návrh valnou hromadou projednán a
předseda jej odkáže ke zpracování nového návrhu a k projednání na příští valné
hromadě.
10. Předsedající valné hromady poskytne skrutátorům potřebný dohodnutý čas k sečtení
hlasů. Vedoucí týmu skrutátorů předá předsedajícímu písemně výsledek hlasování.
11. Přesný počet hlasů PRO, PROTI a „zdržuji se hlasování“ je oznamován předsedajícím
valné hromady v průběhu valné hromady a dále je uveden v zápise z valné hromady.
Výsledek je potvrzován skrutátory jejich podpisy.
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