
Zápis o konání walné bromady akciowé spoleěnosti
roiársko.a.s..se sídJ.em v l,ánově,IČo : 60109165,
zapsané v Obchodním řejstříku Krajského soudu v Hladci
Králové oddíl B. vložka 1046
konané dne 29.6.20!7 w 11 .00 w salonku restaurace U

Goletna, Switavská 2a, 67a OL Blansko

od 10.30 hodin,

L
Zahájení,schválenl jednacího a hlasovacího řádu, volba orgánů valné hronady

Valnou bromadu zahájil v 11.00 hodin předseda představenstva parr JUDr_ Yilém Fránek, který byl

přeástavenstvem pov8řen, aby řídil řádnou valnou hloírradu do doby než budou zvoleny olgány

iáá"J"J"J r,"".i"ay. Piútj rieastriky valné bromady a konstatoval,že valná hromada byla řádně a

.o!á. , u .ooua., , ,r.turroveními §tanov spoleóno§ti, svolána oznámením v elektronické podobě jako

pfiiotra o^am"oi o tonání valné hromady na portálu vestnikonline,cz a.na interneto],ých sfuínkách

ip"i"!."Ji***.t*axsko.cz aje dle úd;jů z prezence usná,šeniscltopná, neboť přítomní akciofuai

maji akcie v celkové jmenovité hodnotě
ri}Ů.áOO,- *, 

""Z"píedstavie 
4'7,57Yo zíkladniho jmění společnosti Kovlírsko,a,s, a náležijim

3 1 .959 platných túasů.- 
ruÓ.]Úre. P.a""t poté přečetl jednací a hlasovací řád valné hromady a \,yzval přítomné

ut"i*Á", utý n^ouali o jeho sŇáení. Připomněl, že hlasowíní bude povedeno tak, že hlasující

,:JurÚ"i ua"e r,ro-uay hhsují zvednutím terěíku, na kterém je uveden počet hlasů,

Jednací a hlasovací řád byl jednomyslně schválen.

Volba orgánů řádné va|né hromady
V rámci bodu I. přednesl předseŽa pŤedstavenstva nii\Ťh představenstva společnosti na volbu

orp,ánů dnesnífádné \,alné hŤomady. takto:
ptědseda va]né hromady| JUDI Vilém Fránek

zapisovatel valné hrcmady ; paní Hana Kolovecká
ouii*u'"te ,api"rl , ian JlIDr. Vilém Fllánek a pan Ing, Ivan Kolovecký

osoby pověřŇ sčítáním blasů (skrutátoŤi: Jiří Mikul|Ášek a Ing, Aleš Smec)

Usnesení: valná bíomada volí pře<lsedu, zapi§ovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené

sčítáním hlasů dle ná\Ťhu představen§tva.

ruDr Vilém Fiánek nechal hlasovat o nalT žených orgánech valné hromady,

Po p'.o*a""e- nu.ování a sěítání hlasů konstatoval Jl]Dr Vilém Fíánek, že n,ilŤh na složení

.,.nint uuhre hro-udn bvl schválen 100 % hlasů přitomných akcionářů, pro přietí bla§ovali

áťcionai rnajici : l,S!9 ;lahých hlasů. Ploti nebyl nikdo, nikdo se nezdržel hlasování,

IL
výřočni zpřáva přeď§taven§tva o podnikatel§ké činno§ti společno§ti a §taÝu jejiho majetku za

rok201ó

výíoční zprá,!,u představenstva o podnikatelské činnosti a o stalu majetku spo|ečnosti za rok 2016

přednesl přítoínn:ýrn ing. František Cerman,

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí zpráw pŤed§tavenstva o podnikatel§ké činítosti



společnosti a o stavujejího majetku za rok 2016,

'Iřetím bodem programu byla zpráva dozorčí rady k ročni účetllí Závěrce společnosti Kovársko, a,s,

za rok 2016

III.
Zpráva <lozorčí rady k roční účetní závěrce za rok 2016

/prá\u do/orčl md1 piednesl pleoseda dozorrl rad} |cn Jiii Vikulášck,

il ,*"a "".áL 'J 
jozorcl rada piezkoumala roční účetní závěrku společnosti a doporučuje valné

noJaae scirvalit roení účetní závěrtu akciové společnosti Kovársko,a,s, podle návrhu

pi.JioZ"neno pi"a.tu"enstvem společDosli a ztrátu vypoiádat způsobemjaký představenstvo

navrhuje,
Ú*.J,1i, vut.ra no1r1ada bere na vědomí Zprávu dozorčí rady o výsledcichjejí kontrolní činíosti a

Jal" .t.,ro.rl.ko doro,čí rady ke zprávě pteásta!cnstva o po'lnikatelskť činnosti společnosti a o

.*, jq r'rr".Ú"'ttr ,a rot iOle i. iaane ueetni zá\ ércť a nalrhu na r 1porádaní hospodáŤského

výsledku,

lv.
Projednání a schválení roční účetní závěrky a způsobu úhrady ztráty za rok 2016

V ránci bodu čtvrlého programu vainé hromady předscda valné lrromady pan Ji IDr, Vilérn Fránek

ořeáal slovo místopředsedóvi představenstva panr,r Ilg, lvanu Koloveckému, jenž přednes1 návrh

iriěa.i"r".or" .p"i"tnosti na schválení ročni účetní závčrky společnosti a způsobu úhrady ztráty

'.p"r"i."rii". ,"'t zoi6, vůči přednesenému návťhu nebyly vzneseny žádné dotazy, připonrinky ani

doplňující návlhy.
Vainá 1lromada piiiala r.tsnesení následujícího obsahu:

- Valná hromady společnosti Kováťsko a.s. se sirilern Lánov čp,43 PSČ 543 4l, lČ 60109i65,

,"rrr"Ň" ire"i.irare*u společnosti za rok 20 16 v předDeseném znění a schvaluj e ná]rh^11 
_ , _

"vpoiaáani 
r,orpoaairkéhó výsleclkr-r společnosti Kovársko, a,s, se sidlem Lárrov čp, 43, PSC 543

,tt, tČ ootoslos, za rok 20l6 v předneseném Ználi,

':. 
ir".p"J"r.tY 

"Y,.i"aek 
- ztrátu ve výši - 9l1,526,16 Kč, zaúčtoval v celé částce na účet lezeNního

fondu,

Hlasování: pro - 31.959 platných hlasů tj, 100% přítomných akcionářů

Výsledek hlasování sdělil předseda představenstva palr JUDť, vilém Fránek, 
.

Ciiorone u.n"."ni tylo valnou h.omidou přijato 10Ó% hlasů piítomqých akcionářů, Pro přijetí

,r.*."ni lru.ouuti oicionáři mající 31,o5a piatnl ch hJasů, Proti nebyl Ilikdo, nikdo se nezdťžel

hlaso\ an i, Proli \ j Lon!r h]rso\ xcil]o prár a neo; ly r znesen1 žádne nan ltk },

Sctrváleni auTitora účctní závěrky

v rámci bodu pátého plogramu valné hromady piedseda valné lťomady p"n JI IDr" Vilém Fránek

.,'"án"rr 
",in,É 

oi"a.aaveistva společnosti ohieáně určení auditora účetní Závěrky, Piedstavenstvo

rrarrhuie pro.véicni účcln;/aVérl} /a roL 2U|7 f|nIL l KI AUDIT, §,1,o,

Vainá luomada přiiala tedy usnesení následující obsahu:

VaInáb,romadavsouladus§17odst.lzak.č.93/2009Sb.,oauditorechurčujejakoauditola



účetní závěrky společnosti pro účelní období od l ,1,2017 do 31,12,2017 linnu EDl AUDIT, s,r,o,"

registřovanou Komolou auditorů CR, číslo deketu 203,

Hlasování: Pro 31.959 platných hiasů tj, 100% přítonných akcionářů
pťoti - nikdo
Zdrže1 se - nikdo

lo p.ou"a"ne- lru,ování a sečtení hlasů sdělil výsledek hlasování JUDI. Vilém Fránek a

ton.átouui, Z" uurna rr.omada 100 % hlasů schvaluje za auditora společnosti lrrrnu F,KI AUDIT"

s.1,.o.

vI.
Projednání a schYálení §mluv o qýkonu l'unkce členů statutárních orgánů

V rámci bodu šestého progTamu valné hromady piedseda va]né hromady pan JlIDr, Vilém Fránek

.,r"Jn"st nar,.lr piedstavenistva spolecnosti ohledně smluv o výkonu funkce a odměňování členů

[;;;;;;.i;;;p;i;č;osli a cle;ů dozolčí rať společnosti. vůči piednesenénu návrhu ncbyly

vznesery žádné dotaz} 3ni piipomíĎk}.

Valná bromada piijala tedy usnesení následující obsahu:

- Valná hrornada schvalrrje znění smluv o výkonLr funkce pro jednotlivé členy představcnstva a

dozorčí rady.

Hlasová]í: PIo 31.959 platných hlasů tj, 100% přítomlých akcionářťl
proti - nikdo
zdržel se - nikdo

pn n,ou"d"ne- ntu.ování a sečtení hlasů sdělil výsledek hlasovárí JUDi Vi]ém Franek a

*".J;;;;i;;;iň.oÁada t0O X htasů schvaluie smlouw o výkonu funtce členů statutárních

oťganu,

vIl.
Záyéí

V rámci bodu sedmého programu iádrré valné lrromady předseda řádné valné hřomady pan ]UDr

vilém Flánek konstatoval, že plogram valné hrorrrady byl zcela rryčerpán, rozloučil se s akcionáři a

hosty a valnou hromadu ukončil v 11,50 hodin,

O orůběhu řádné valné bronady byl sepsán zápis, předsedou řádné valné hromady panem JUDI"

Viiémem FráŇem byl přečten ajím schr,álen,

V Blansku dne 29.6,2017

Předsedající: JUDI. Vilém Fránek zapsa| |

Spláýnost zápisu ověřili

P*l /

Ing, Ivan Kolovecký

JUDr. Vilém Fránek

-"._->



zpráva dozorčí rady společnosti KovÁRsKo a.s.
pro řádnou valnou hromadu konanou dne 29.6.2O!7

Vážent akcionáři, dámy a pánové,

z pwěřeni dozorčí rady si Vás dovoluji sezniámit s ljlsledlv kontrolního působení
dozoró rady spolďnosti, jejími stanovisky k účetaí ávěrce za rok zo16, a ke zprávě o
vztazlch mezi propojenými osobami, lyrracované před§taven§tvem společlosti.

Dozorčí rada přezkoumala roční účetní ávěrku společnosť k 31. 12. 2016 a
koDstatova]a, že dle jejich zji§ění závěrka věmě zobrazuje stav majetku, závazků,
vlastního jmění, finanční situaci a výsledek hospodaření za rok 2016. Toto stanovi§ko
potrzuje i výrok auditora společnosti EKI AUDIT s.r,o, z květn 2ov,

Dozorčí rada doporučuje va]né hromadě schválit účetní závěrku za rok zo16 podle
námhu předloženého před§tavenstvem společnosti.

Dozorčí rada v souladu se svými povinno§tmi přezkoumala Zprávu o r,ztaáďr mezi
propojenýTni osobami za rok 2016 a konstatuje, že dte jejich zjištění zpráva věrně
popisuje vztahy mezi pmpojenými osobami a že na základě ve zprávě popsaných
vztahů nevznikla společnosti újma.

Dozorčí rada se ve své ónrosti řídila ustanoveními obchodního zákoníku, stanovami
společlosti a u§neseními valných hromad. Od minulé valné hromady se scházela na
srých zasedáaích a dále přímo komunikovala s představenstvem společnosti
prosřeilrrictvím pře<lsedy a členů dozorčí rady.

Dozorčí rada byla poclrobně a soustavně informována představenstvem o Gech
zasadních otrázkách vjwoje společnosti a projeclnálala všechny yýznamné dokumenty
týkající se činnosť a hospodaření společnosti. Dozorčí rada měla průběžně k dispozici
všechny nezbJ,lné podHadové materiály Ýkající se ónnosť společnosti, Na základě
získaných poznatků dozorčí rada kon§tatuje, že činnost pře<lstavensta byla plně v
souladu s jeho povinnostmi, lyplýlajícími z obecně zálazných předpisťr, stanov
společnosti a rozhotlnuť valnýeh hromad,

Dozorčí rada pracovala od poslední valné hromady ve složení; Jiří Mik:ulášek,
předseda dozorčí rady, ďenové - Ing. Michal Mišun a Ing. Álď Srnec.

v Blansku dne 29.6. 2017

W"rt
Jiří Mikulašek



prezenční listina
z Valné hromady společnosti Kovársko , a,s,

konané dne 29.6,2017, v 11.00 hodin,

v salonku restaurace U Golema, Svitavská 28, 678 01 Blansko

1, Ing, lvan Kolovecký 661216103'79 4887

2, Jiří Mikulášek 511124/085 5886

3 . Božena Urbanová 4556061463

4. JUDř. vilém Fránek 61010611422

5,Ing, Michal Mišun 6,] 1r25l01 44

6, lng. František celmaí 62022310419

7. Ing. Aleš srnec 6,102|3l0622

8. Jana Fránková 665616/0280

6086

Celkem: 31.959


