Uveřejnění údajů podle ustanovení § 384 odst. 1 zákona o obchodních korporacích
Představenstvo společnosti Agria, a. s., IČO: 60699175, se sídlem Nížkovice 74, 684 01 Slavkov u Brna,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1305, v souladu
s ustanovením § 384 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o
obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, tímto oznámením uveřejňuje následující
skutečnosti:
A. Valná hromada Společnosti konaná dne 28. 6. 2018 přijala následující usnesení:
„Vzhledem k tomu, že:
(A) obchodní společnost ROSTĚNICE, a. s., IČ 634 81 821, se sídlem Rostěnice-Zvonovice, Rostěnice č. 166,
PSČ 682 01 Vyškov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B
1740 („Hlavní Akcionář“) je Hlavním Akcionářem společnosti Agria, a. s., se sídlem Nížkovice 74, 684
01 Slavkov u Brna, IČ 60699175, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
spisová značka B 1305 (dále jen „Společnost“) ve smyslu § 375 zákona o obchodních korporacích,
(B) Společnosti byla v souladu s § 375 zákona o obchodních korporacích doručena žádost Hlavního
Akcionáře o svolání valné hromady, která má rozhodnout o přechodu všech ostatních akcií Společnosti
na Hlavního Akcionáře,
(C) Společnosti byl předložen znalecký posudek znalcem Karlem Potměšilem, znalcem pro obor Ekonomika,
odvětví: ceny a odhady, specializace: podniky, jmenovaným na základě usnesení Krajského soudu v
Ostravě ze dne 14. 12. 2015 č. j. Spr 3116/2015., s datem vyhotovení dne 26. 4.2018, čímž byla splněna
podmínka stanovená v § 376 odst. 1 zákona o obchodních korporacích,
(D) pověřenou osobou ve smyslu § 378 zákona o obchodních korporacích bude dle sdělení Hlavního
Akcionáře společnost Komerční banka a.s., IČ: 453 17 054 se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ
11407, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále
jen „Pověřená Osoba“), která je obchodníkem s cennými papíry na základě povolení uděleného Českou
národní bankou, a
(E) před přijetím tohoto usnesení bylo představenstvu Společnosti prokázáno složení částky ve výši
potřebné pro výplatu protiplnění u Pověřené Osoby, valná hromada tímto v souladu s § 375 a násl.
zákona o obchodních korporacích:
(1) konstatuje, že Hlavním Akcionářem Společnosti je v souladu s § 375 zákona o obchodních
korporacích Hlavní Akcionář – tj. společnost ROSTĚNICE, a. s., IČ 634 81 821, se sídlem RostěniceZvonovice, Rostěnice č. 166, PSČ 682 01 Vyškov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Brně, spisová značka B 1740, který je vlastníkem celkem 9085 kusů akcií na jméno, každá
o nominální hodnotě 10. 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) v zaknihované podobě, se
kterými je spojeno celkem 9085 (slovy: devět tisíc osmdesát pět) hlasů na valné hromadě;
(2) konstatuje, že Hlavní Akcionář je vlastníkem kmenových akcií Společnosti v souhrnné jmenovité
hodnotě 90 850 000,- Kč,- Kč (slovy: devadesát milionů osm set padesát tisíc korun českých), což
představuje podíl 93,931 % na základním kapitálu Společnosti a hlasovacích právech.

Hlavní Akcionář je tedy akcionářem oprávněným uplatňovat právo požadovat přechod ostatních
akcií vydaných Společností na něj jako na hlavního akcionáře dle § 375 a násl. zákona o
obchodních korporacích.
(3) rozhoduje o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem ostatním akciím Společnosti, tj.
kmenovým akciím na jméno o nominální hodnotě 10. 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za
kus, vydaným jako zaknihované cenné papíry, ISIN: 0005134460, ve vlastnictví akcionářů
Společnosti odlišných od Hlavního Akcionáře, na Hlavního Akcionáře, tj. ROSTĚNICE, a. s., IČ 634
81 821, se sídlem Rostěnice-Zvonovice, Rostěnice č. 166, PSČ 682 01 Vyškov, zapsanou v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 1740.
Vlastnické právo k akciím Společnosti ostatních akcionářů odlišných od Hlavního Akcionáře přejde
na Hlavního Akcionáře ve smyslu ust. § 385 zákona o obchodních korporacích uplynutím jednoho
(1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení o přechodu akcií Společnosti na Hlavního
Akcionáře do obchodního rejstříku (dále jen „Den přechodu akcií“).
(4) určuje, že Hlavní Akcionář poskytne všem ostatním akcionářům Společnosti protiplnění ve výši 12
787,-Kč (slovy dvanáct tisíc sedm set osmdesát sedm korun českých) za každou kmenovou akcii na
jméno o jmenovité hodnotě 10. 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) v zaknihované podobě
vydanou Společností. Přiměřenost výše protiplnění je v souladu s § 376 zákona o obchodních
korporacích doložena znaleckým posudkem vypracovaným znalcem Karlem Potměšilem, znalcem
pro obor Ekonomika, odvětví: ceny a odhady, specializace: podniky, jmenovaným na základě
usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. 12. 2015 č. j. Spr 3116/2015., přičemž tento
znalecký posudek byl zpracován dne 26. 4. 2018.
(5) Protiplnění dle předchozího odstavce bude ve smyslu § 388 odst. 1 zákona o obchodních
korporacích zvýšeno o úroky ve výši obvyklých úroků podle § 1802 zákona č. 89/2012 Sb. občanský
zákoník, v platném znění ode Dne přechodu akcií.
(6) určuje, že Hlavní Akcionář poskytne protiplnění, spolu s odpovídajícím úrokem, na své náklady
prostřednictvím Pověřené Osoby, a to nejpozději do 30 dnů ode Dne přechodu akcií na Hlavního
akcionáře, přičemž Pověřená Osoba bude za Hlavního Akcionáře zajišťovat poskytnutí protiplnění
nejdéle po dobu 36 měsíců. Příslušné částky protiplnění spolu s úrokem budou bezhotovostně
převedeny na bankovní účty dosavadních akcionářů Společnosti, resp. oprávněným osobám, které
budou uvedeny ve výpisu z evidence emise vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.. s.,
pořízeném ke dni předcházejícímu Dni přechodu akcií. Okamžik přechodu Akcií na Hlavního
Akcionáře a případné další podrobnosti výplaty protiplnění budou zveřejněny na internetových
stránkách Společnosti.

B. Závěry znaleckého posudku:


Navrhovaná výše protiplnění byla stanovena v souladu s ustanovením § 376 odst. 1 ZOK na základě
ekonomického stavu Společnosti a jejích hospodářských výsledků a je doložena znaleckým posudkem
č. 005-01/2018 vypracovaným znalcem Karlem Potměšilem, znalcem pro obor Ekonomika, odvětví:
ceny a odhady, specializace: podniky, jmenovaným na základě usnesení Krajského soudu v Ostravě ze
dne 14. 12. 2015 č. j. Spr 3116/2015, s datem vyhotovení ke dni 26.4.2018.



Znalec za účelem určení hodnoty přiměřeného protiplnění pro realizaci práva Hlavního Akcionáře
stanovil výši protiplnění nepřímo prostřednictvím ocenění akcií Společnosti, jejichž hodnota byla
stanovena na základě ocenění závodu Společnosti s primárním použitím výnosových metod (metoda
diskontovaných peněžních toků, metoda kapitalizovaných čistých výnosů), doplněnými metodami
tržního srovnání (metoda srovnatelných podniků) a metodami majetkovými.



Z výše uvedených metod ocenění je dle názoru znalce jednoznačně nejvhodnější ocenění podniku
Společnosti metodou diskontovaných peněžních toků, kdy toto ocenění je založeno na zpracovaném
výhledu hospodaření Společnosti opírajícího se o provedenou analýzu trhu i samotné Společnosti a
budoucích možností jejího fungování.



Hodnota podniku Společnosti a z ní propočteného alikvótního podílu na základním kapitálu
Společnosti představovaného jednou kmenovou akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč
byla metodou diskontovaných peněžních toků k rozhodnému datu odhadnuta ve výši 12 787,- Kč.

C. Upozornění na uložení veřejné listiny k nahlédnutí
Veřejná listina - stejnopis notářského zápisu, který osvědčuje rozhodnutí valné hromady o nuceném
přechodu účastnických cenných papírů na Hlavního Akcionáře je v souladu s ustanovením § 384 odst.
1 ZOK uložen k nahlédnutí v sídle Společnosti v pracovních dnech od 10,00 hod. do 12,00 hod. Termín
k nahlédnutí lze předem dohodnout na tel. č. 702 026 831.

