
1.

2.

2.

3.

1.

Jednací a h|asovací řád va|né hroma
JESAN Adolfovice a.§.

zapsaná v obchodním rejsříku vedeného Krajslcým soudem v Ostravě, oddílu B, vloi,ky 405

čtánek 1
Postavení a působnost valné hromady

Valná hromada je nejvyšším orgánem akciové spoleěnosti. Skládá se ze všiech na ní přÍ-
tomných akcionrffi a správců akcií. Zmocněncem akcionáře nemůže být člen představen-
stva nebo dozorčí rady společnosti. Pokud společnostvydalazaknihovanéakcie,stanovy
urěí roáodný den k úěasti na valné hromadě.

Zásady jednání valné hromady upravují stanovy a tento jednací a hlasovací řád.

čHnek2
, Úěast na valné hromadě

Každý akcionař a správce akcií je oprávněn účastnit se valné hromať, hlasrlvat na ni, po-
žadovat vysvětlení k náležitostem t/kajících se společnosti jsou-li předmětern jednání val-
né hromady a uplatňovat návrhy. Mfie tak učinit osobně nebo prostřednictvím zmocněn-
ce na základě plné moci.

Oprávnění zučastnit se valné hromady má akcionář, správce akcií uvedenýT,e qýpisu z re-
gistru emitenta tj. JESAN Adolfovice a.s..Výpis z regisřu emitenta aktualizovaný k
roáodnému dni zajišťuje společnost na své náklady.

Oprávnění zučastnit se valné hromady prokazuje správce akcií, akcionář nello jeho zínoc-
něnec takto:

- akcionář, správce akcií platným průkazem totožrosti (občanslcý průkaz, r;estovní pas).
Akciontři, kteří jsou právniclcými osobami, odevzdají přiregistraciještěol,ěřenýqýpisz
obchodního rejstříku, kter,ý nesmí b;it starší šesti měsíců,

- zmocněnec platn;im prukazem totožnosti (občans§ý průkaz, cestovní pas) a plnou mocí
s uředně ověřenými podpisy akcionffi. ÚOastni-li se valné hromady zmocttěnec zapráv-
nickou osobu místo statutárního zásfupce, pak musí pň registraci odevzdat též ověřený vý-
pis z obchodního rejstffku, ktery nesmí b}t starší šesti měsíců a uředně ověřenc,u plnou moc.

Registrace akcionářů na valné hromadě probíhá na registračním místě k torrLu účelu ňíze-
ným představenstvem společnosti.

Registrace se provádí v místě a ěase určeném pozvánkou (oznámením) na valnou hroma-
du. V pruběhu jednání se evidují odchody akcionařů mimo prostor jednání vurlné hromady.

Pracovníci registračního místa ověří :

- totožnost akcionáře, správce akcií, nebo jejich zmocněnců dle platných prukazŮ totožnosti
- zda je akcionář, správce akcií zapsarr ve výpisu z registru emitenta k rozhodn,ímu dni
- plnou moc (ověřenou) v případě zmocněnců. Plné moci zmocněnců se přikládají k listi-
ně pfitomných

Prezence na valné hromadě je zajištěna pomocí listiny přítomných, 'rr" kt..é je za každého
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akcionáře, správce akcií uvedeno obchodní jméno, jméno akcionaře, tČOrnČ, jméno zínoc-

něnce nebo stafutírního orgálru, sídlo/bydliště akcionaře a bydliště osoby jednajici za akcio-

náře, jmenovita hodnota akcií a odpovídající poěet hlasů příslušejících allcionaři, sPrávci

akcií. Listina přítomných může b;ýt vedena a v technickém zařízeni.

Akcionář, správce akcií se podepíše do listiny přítomných, případně po<lePÍŠe Prezenění
lístek, na kteý je uvedeno lmeno správce, akcionáře nebo zmocněné orioby, rodné ěíslo

(u pravniclcých osob IČO), adresa, poěet hlasů a pořadové ěíslo.

Zastoupení akcionilře na aikladě plné moci se ruší v případě osobní úěasti akcionáře na val-

né hromadě a jeho prohlášení o odvolání udělené plné moci. V pfipadě doruČení více Plných
mocí k zastu|ovaní jednoho akcionaře je zaplatnou považována poslední vYstavená Plná
moc dle data ověření podpisu.

Akcionaři a správci akcií, kteří opustí valnou hromadu, jsou povinni odevzdat dosud neu-

potřebené hlasovací lístky a ruší se jim na dobu nepřítomnosti registrace.

Regisfiaění místo při zahájení valné hromady zjistí stav přítomných správcri akciÍ, akcioná-

řů a protokol předá členu představenstva společnosti, pověřenému zahájen-[m valné hroma-

dy ajejím řízením do doby zvolení orgánů valné hromady.

Valné hromady se kromě akcionářů zúčastní členové představenstv4 Člen,rvé dozorČÍ radY

a výkonný ředitel, resp. pozvaní hosté.

Vyložení |istiny přítoných zajistí představenstvo společnosti. Platnost lir;tiny Přítomných
potwzuje svým podpisem předseda valné hromady a zapisovatel.

Článek 3
Jednání valné hromady

Jednání valné hromady zatrajuje a do doby zvolení předsedy valné hromadY řídí Pověřený
ělen představenstva.

Valná hromada přítomných správců akcií a akcionrffi volí aklamací předsedu valné hro-

mady, dva ověřóvatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů (skrutátory'). Návrh na vol-

bu orgánů valné hromadý přednese člen představenstva pověřený zahďlenim valné hroma-

dy. Při íízeru se řídí předseda valné hromady stanoven;im pořadem jednání.

Dotazy, náwhy a protesty podávají přítomní akcionaři, správci akciÍ, představenstvo a do-

zorěí rada ústně nibo prostřednictvím registračního místa nebo skruátoni předsedovi val-

né hromady písemně na tiskopisy, kterou obdrží u prezentačního místa. \/ PřísluŠném rá-

mečku ,. 
"upíš. 

dotaz, návrtrnebo protest. Pod vlastú text se uvede jméno (nánev) akcio-

náře, správ.. uk.ií, adresa (sídlo), počet akcií, počet hlasů a podpis akcionaře. NePodePsa-

ný lístek je neplatný.

Akcionáři, správci akcií, členové představenstva a dozorčí rady mohou podat Protest, dka-
jící se roáodnutí valné hromady a požadovat jeho uvedení v zápise z va|né hromadY,

Představenstvo je povinno zajistit odpovědi na všechny dotazy a návrhy podané Podle toho-

to jednacího řááu-k programu jednání valné hromadyvpruběhujednáníústně,vPříPadě
aoitncni odpovědi póaroU"Y* iozborem, nebo dle rohodnutí předsedy villné hromadY do

30 ti dnů od skončení valné hromady písemně.
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6. Předseda valné bromady může po souhlasu valné hromady dát slovo osobárn, áěastněným
na jednaní valné hromady, nemajícím akcionářská oprávnění. Délka příspěr,ku těchto osob
nesmí b/t delší 5 minut. O prodloužení hlasuje valná hromada,

ČUnetr 4
Rozhodování valné hromady

Valná hromada je schopna usnášení, jsou-li přítomni osobně nebo prostřednictvím svého
zrnocněnce akcionáři a správci akcií, kteří mají akcie se jmenovitou hodnc,tou přesahující
více j ak 30Yo základního kapitrálu společnosti.

O zá|ežitostech, které nebyly uvedeny v pozvánce (oznámení) k účasti na valné hromadě,
lze roáodnout jen tehdy, jsou-li pfftomni všichni akcionáři ajednomyslně souhlasí s projed-
náním těchto zá|ežitosti.

Roáodování valné hromady se děje hlasováním podle hlasovacího řádu.

Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionrffi, pokud není stano-
vami nebo zákonem upraveno jinak.

Valná hromada může pokračovat v jednání, bylo-li v pruběhu sčítíní hlasů drrsaženo potřeb-
né většiny k roáodnutí nebo jestliže je ňejmé, že této většiny nemůže b}t dosaženo.Uplný
výsledek se uvede v zápise z jednáni valné hromady.

Předseda valné hromady může s ohledemnaprojednávanouotázkupřerušLtjednánívalné
hromady, zj istí-li, že v a|ná hromada není usnášeníschopná.

čHnek 5
Hlasovací řád

Hlasovací řád upravuje způsob hlasování akcionařů a správců akcií na valné hromadě spo-
lečnosti. Hlasovat jsou oprávněni všichni správci akcií, akcionaři nebo jejichzmocněnci,
kteří jsou v době vyhlášení hlasová"ní na valné hromadě.

Hlasovací právo ná|ežejici akcii se fidí její jmenovitou hodnotou v souladu se, zákonem. Vy-
jímky z tohoto pravidla jsou uvedeny vestanovách.Nakaždých600,--Kčjmenovitéhod-
noty akcie připadá jeden hlas.

Na valné hromadě se hlasuje aklamací, ledaže akcionaři přítomni na valné hromadě prostou
většinou odsouhlasí tajné hlasování.

Hlasování aklamací se provádí zvednutím ruky s tzv. registraěním lístkem. Registrační lís-
tek obdrží každý správce akcií, akcionář nebo zmocněnec při registraci, },Ia registračním
lístku je razítko společnosti, podpis oprávněné osoby a počet hlasů, které správce akcií,
akcionař nebo zmocněnec doručil na valnou hromadu.

Tajné hlasovárrí se provádí prostřednictvím hlasovacích lístků,tj. jejich odr:vzdiáním skru-
tátorum, nebo do urny po výzvě k hlasování. Hlasovací lístky obdrží akcionáři v případě
rozhodnutí o tajném hlasování od skrutátoru před každým jednotliqím hlasrlváním. Záleži-
tost, o které se roáoduje, je na hlasovacím lístku označena slovně nůo kótlem (číslo, pís-
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meno). Na hlasovacích lístcích správce akcií, akcionář vyplní svoje identifikaění údaje a po-
čet svých hlasů, uvede projev svojí vůle a podepíše se.

V pfipadě hlasování aklamací roáoduje předsedavalnéhromadyopořadí otéaek,,kdo je
pro", ,,kdo je proti" a ,,kdo se zdrže| hlasování". Muže se roáodnout pol<lžit pouze dvě z
těchto otéaek. V takovém pfipadě se výsledek zbývajici otázky zaznarnenápodle počfu pří-
tomných, kteří nehlasovali při otázkách položených.

V případě tajného hlasovarrí prosfiednictvím hlasovacích lístků se posfupuje takto:

a) akcionař, správce akcií hlasuj e vždy o možtostech: ANO, NE, ZDRŽE], SE. Tyto mož-
nosti jsou na hlasovacím lístku předtištěny. Volba se uskutečnitak,že v případě souhlasu
akcionař, správce akcií na trlasovacím lístku oznaěí křížkem ANO, v případě nesouhlasu
označí křížkem NE. V případě, že se správce akcií, akcionář zdržl$e hlasování, oznaěikříž-
kem volbu ZDRŽEL SE. Vyplněný hlasovací lístek správce akcií, akcionář podepíše a odev-
zdá skrutítorovi, nebo vloží do urny.

b) Za neplatný se považuje hlas odevzdaný správcem akcií, akcionářem najinak označeném
hlasovacím lístku, než ktery obdržel u prezentačního místa, nebo od skrutátoru, nebo nejsou
vyplněny identifikaění údaje správce akcií, akcionaře, popřípadě je-li hlasovttcí lístek poško-
zen tak, že z ného není možné přečíst identifikační údaje, nebo ktery není podepsán, nebo
není označ ena žÁdná volba" nebo lístek neodevzdaný.

c) Dojde-li k omylu pň vyplňovaní volby v hlasovacím lístku, je nutné požádat o pomoc
skrutátora, ktery upraví křížek na hvězdiěku a ěitelným podpisem pod podpis správce akcií,
akcionáře (zmocněnce) stwdí tuto opravu. Akcionář, správce akcií pak,,lepíše křížek ke
správné volbě.

d) V pfipadé ztráV hlasovacího lístku je nutno požádatpracovníka prezellce nebo skrutá-
tora o vystavení duplikátu. O vystavení duplikátu je nutnoučinit zápisa hlasovacílístek
označit jako kopii.

Vyhlašení zaěátku a ukončení hlasovilní provádí předseda valné hromady.

Před zahájením hlasovaoího kola musí předseda valné hromady semámit přítomné s dopl-
ňujícími náwhy nebo se změnami návrhu příslušného usnesení valné hrornady. Návrhy se
podávají písemně do registračního místa, kteréjepředáčlenupředstavenstvapověřenému
zahájením valné hromady a jejím fizením do doby noLeni organů valné hromady nebo zvo-
lenému předsedovi valné hromady. Na náwhu musí b}t identifikační údaj správce akcií,
akcionáře a podpis.

Na valné hromadě se hlasuje o všech návrzíchv pořadí, jak byly ěasově předloženy. Nejpr-
ve se hlasuje o protináwhu. Jakmile je předložený protináwh schválen, o dalších návrzích k
tomuto bodu se již nehlasuje.V opačném případě se hlasuje:

a) o dalších návrzích k danému bodu jednání v ěasovém pořadí, v jakeim byly podány
v registraěním místě, s tím, že je-li některý z nich přijat, o dalších se již nehlasuje,

b) o náwhu předloženém svolavatelem valné hromady

9. Při vyhlašení začátku hlasování předseda valné hromady zjistí, zda jgvalnáL hromada usná-
šeníschopná, seanámí valnou hromadu s náwhem příslušného usnesení a seznámí valnou
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hromadu se zpŮsobem hlasování. Poté předseda valné hromady podle vybraného způsobu
hlasovárú wzve pfitomné správce akcií, akcionáře buď k vyplnění a odevzdání příslušné-
ho Platrrého hlasovacího lístku, nebo vyzve správce akcií, akciontíře, aby na jeho ýmuvy-jádňli zvednutím ruky s registraěním lístkem svou vůli zda souhlasí, jsou pr:oti nebo se zdr-
Želi hlasováník předloženému návrhu a dá pokyn skrutátorum k provedenísčítaní vlastního
hlasovárú. pořad jednání valné hromady se přeruší na nezbytnou dobu.

Po skonČení každého hlasovrání předseda valné hromady dotazem zjistí,zda rišichni pfitomní
sPrávci, akcionáři měli možnost hlasovat. Při dosažení poťebné většiny lrtasů přítomných
akciontffi oznámí skrutátor toto předsedovi valné hromJdy, který vyhláŠi pr.aUozr,ý výsle-
dek hlasování. Pořad valné hromady pokraěuje. Zbyvajícíhlasyjsou dosěír:ány a úplné vji-
sledky budou uvedeny v zápise zva|né hromady.

V PříPadě, Že správce akcií, akcionář nebozmocněnec,členpředstavenstranebodozorčí
radY nesouhlasí s roáodnutím valné hromady, je oprávněn proti němu podaí protest písem-
nou formou prostřednictvím registračního místa. Požádá-lio to protestující, uvede se obsah
Protesfu v zápise z va|né hromady. Registrační místo podá protest neprodleně předsedovi
valné hromady. Zjistí-li předseda valné hromady oprávněnost protestu lred ukoneením val-
né hromadY, je oprávněn sjednat náprar.rr v jejím pruběhu, pfipadně inovým hlasoviíním.
Protest lze podat nejpozději do ukoněení valné hromady.

čHnek 6
Zápis o valné hromadě

Představensfuo zabezpečuje vyhotovení zápisu o valné hromadě v souladu se stanovami spo-
leČnosti a příslušnými zákonnými ustanoveními v pořádkové lhůtě 30 dnů oitjejího ukon8e-
ru, zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady a dva ověřovatelé,

ZáPis Povinně obsatruje pruběh jedniání, usnesení valné hromady a výsle,Cky hlasování k
jednotlivým bodům jednaní a dále případně podané náwhy, prohlašení a prot()sty.

KaŽdý akcionař na své náklady může požádatpředstavenstvo o vydání výpisu ze zápisune-
bo o kopii zápisu.

čHnek Z
závérečné ustanovení

Výklad tohoto jednacího a hlasovacího řádu podává pověřený člen představenstva.

Jednací a hlasovací řád nabývá účirurosti schválením konlaétní valnou hromajou.

V PříPadech, které nejsou upraveny jednacím a hlasovacím řádem, se řídí valrrá hromada
ustanoveními Obchodního zákoníku a stávaj ícími stanovami společnosti.

Představenstvo společnosti
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