
zÁprs
z jednání mirnořádné valné hromady STAMEDOP' a.s. se sídlem
U Panelárny 538/l,,772!1 Olomouco konané dne 26.5.2014

v sídle společnosti

1. Po ukončeni prezence (11.00 hod.) zahájíI jednání mimořádné valné hromady(dále jen
valné hromady) pověřený představenstvem Ing. Rostislav Kracík. Po uvítání přítomných
oznélmil, že ta valné hromadě jsou píi zahájent přítomni akcionráři nebo jejich zástupci
disponující akciemi o celkové nominální hodnotě 33 256 000,- Kč, tzn. 33 256 hlasy,
když na každých 1.000,- Kč nominální hodnoty akcií připadá jeden hlas, což činí 84,32
procent všech hlasů. To znamenás že valná hromada je schopná usnášení, když žádný
z přítomných akcionářů podle poznatků společnosti není v hlasování na valné hromadě
nikterak omezen ztoho důvodu, že by hlasovací právo sjeho akciemi nebylo spojeno
nebo že by ze zákonem stanoveného důvodu hlasovací právo nemohlo b;it vykonávano.

2. Dále Ing. Rostislav Kracík přednesl pořad jednaní :

I. ZahaJeíll valné hromady

2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob pověřených
sčítáním hlasů a schválení jednacího a hlasovacího řádu.

3. Založeru 100 % dceřiné společnosti Stamedop-energo s.r.o. na zákJadě zéů<ona č.3L0l20I3
Sb. kteým se mění ziákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a schválení
vložení časti majetku do této l00% dceřiné společnosti.

4. Zména stanov společnosti a jejich přizpůsobení se ziákonu č. 9012012 Sb. o
obchodních korporacích.

5. Závěr valné hromady

3. Ing. Rostislav Kracík navrhl skrutátora valné hromady Ing. Radomíra Tornšů.
avyzvalpřítomnéakcionářekhlasovtání pomocí procedurálních hlasovacích lístků č.1,
ktery všichni přítomní obdrželi u prezence.

Po vybraní hlasovacích lístků a sečtení hlasů vyhlásil qfsledek hlasování :

Pro: % Proti: % zdrželo se %
Skrutátor Ing, Radomír Tomšů 33 256 1a0 % 0 0

4, lng" Ros{isiav Kracík pr;elal návrlr na zvotrení předsedy valné hromad5,.
Přertrstavenstvo navrhlo, aby předseclou Vř{ b_vl pan Ing. Rostislav Kracík .
trng, Rostis]av Kracík dal lrlasrrvat pomocí procedurálních hlasovacích lístků č . 2,
po vvbrání hlasovacích lístků a sečtení hlasů urhlásila vÝs]edek hiasor,ání nál,rhu:

Pro hlasova\o : 33 256 lriasů, což ie |aa % nřitomnÝctr akcirlr"lářů

P:l1i b1:::-,,:1:: ! hj:,i,
7|1!21-,;:32; 0 l.ilasů

-:, |ř:,,i::,j:.-,:|,^r-r* i.i,c.ii-i::iit,iiig. F-rrstisiav Klacík se Li.|ai ejaišíiro řízcrrí vairié iuorrra<iy
a navrhl- abv zanisovatelem valné irromadv byl Ing. Jan \,,'1.ilii:-:.]l1



O náwhu dal hlasovat pomocí procedurálních hlasovacích lístků č. 3
Po vybrání hlasovacích lístků a sečtení hlasů lyhlásil qýsledek hlasování :

Pro hlasovalo :33 256 hlasů, což je 100 % přítomných akcionffi
Proti hlasovalo: 0 hlasů
Zdrželose: 0 hlasů

6. Předseda valné hromady vymal zapisovatele, aby se ujal funkce. Dále nawhl , aby
ověřovateli zápisu byli :

pan Pavel Kracík
pan Josef Zedník

Právnl, zástupce akcionaře Ing. Lukovicse PhD. Mgr. Ing. Antonín Tovarek podal návrh, aby
ověřovatelem zápisu byl navržen třetí člen - Mgr. Ing. Antonín Tovarek.
Předseda valné hromady náwh odmítl se zdůvodněnim, že návrh představenstva je dostačující
a všichni zůěastnění akcionáři mají možnost nahlédnout do zápisu z VH na weboqých
stránkách www. stamedop. cz.

Předseda valné hromady dal hlasovat o náwhu představenstva pomocí procedurálních
hlasovacích lístku č. 4 .

Po vybrání hlasovacích lístků a sečtení hlasů vyhlásil výsledek hlasování:

Pavel Kracík 33 256hlasů, cožje 100 % přítomných akcioniářů
Proti hlasovalo: 0 hlasů
Zdrže|o se:. 0 hlasů

Josef Zedník 33 256 hlasů, což je 100 % přítomných akcionářů
Proti hlasovalo: 0 hlasů
Zdrželo se: 0 hlasů

7. Předseda VH dal hlasovat o náwhu jednacího řádu pomocí procedurálních
hlasovacích lístků č.5.

Po vybrání a sečtení hlasů r,yhlásil výsledek hlasování:

Pro hlasovalo : 32 262 íúasi, což je 97,0l Yo přítomných akciontffi
Proti hlasovalo: 0 hlasů
Zdrželo se : 994 hlasů, což je2,99 oÁ přítomných akcionářů

8. Předseda VH v dalším bodu přednesl návrh ta založeni I00% dceřinné společnosti
Stamedop-energo s.r.o. .Důvodem kzaložeru je novela zákona o podporovaných zdrojích
energie č. 16512012 Sb.

10. Předseda valné hromady dal pomocí hiasovacího lístku č.1 hlasovat o založení I00%
dceřinné společnosti Stamedop-energo s.r.o.

Po vybrání a sečtení hlasů lyhlásil qisledek hlasování:

Pro hlasovalo: 33 256 hlasů, což je I00 % přítomných akcionrffi
proti hlasovalo: 0 hlasů
Zďrželose : 0hlasů

11. Předseda valné hromady pokračoval bodem programu - schválení náwhu představenstva
společnosti na vklad časti závodu ve výši 4 929 446,-Kě do s.r.o. Stamedop-energo.



Právru zástupce akcionaře Ing. Lukovicse PhD. Mgr. Ing. Antonín Tovarek vznesl protest
z důvodu nepředložení přehledu majetku a závazktt představenstvem společnosti, kteý se má
vkládat do zaHádané s.r.o. Stamedop-energo. Poté předseda VH v11.30 přerušil jednrání
MVH na dobu 20 min. za účelem doplnění požadovaných údajů.
Jednání valné hromady pokračovalo po předriní soupisu majetku Mgr. Ing. Antonín
Továrkovi.

PředsedaVH dal hlasovat o návrhu představenstva.

Po vybraní a seětení hlasů vyhlásil výsledek hlasování :

Pro hlasovalo: 32 262 hlasů, což je 97,01 Yo přítomných akcionářů
Proti hlasovalo: 0 h]asů
Zdrželo se : 994 hlasů, což je 2,99 oÁ přítomných akcionářů

12. Předseda valné hromady pokračoval bodem programu- zména stanov společnosti a jejich
přizpůsobení se zákonu č.9012012 Sb. o obchodních korporacích. Tento bod byl rozdělen do
dvou hlasování :

-hlasování č. 3A - zména stanov spoleěnosti - ěást v § 7- akcie apráva spojená s akciemi, bod
5 - převoditelnost akcií na jméno je nově podmíněna písemným souhlasem představenstva.
Ke schválení tohoto bodu je poďebný souhlas % přítomných akcionařů.

- hlasování 38 - změna stanov společnosti a jejich přizpůsobení se zákonu č. 9al2012 Sb. o
obchodních korporacích- ostatní změny.
Ke schviilení tohoto boduje potřebný souhlas 2l3 pŤitomných akcionařů.

Předseda valné hromady obezn:ámil přítomné s navrhovanými změnami a dal hlasovat
hlasovacím lístkem 3 Ao náwhu představenstva.

Po vybrání a sečtení hlasů vyhlrásil qýsledek hlasování :

Pro hlasova]o: 32 262 hlasů, což je 97 ,0I oÁ přítomných akcionařů
Proti hlasovalo: 994 hlasů , což je2,99 Yo přítomných akcionrářů
Zdňelose : 0 hlasů

Poté dal hlasovat hlasovacím lístkem 3 B o návrhu představenstva

Po vybrání a sečtení hlasů r,yhlásil výsledek hlasování :

Pro hlasovalo: 32262 hlasů, což je97,01Yo přítomných akciontffi
Proti hlasovalo: 994 hlasů, což je2,99 Yo přítomných akcionářů
Zdňelose : 0 hlasů

12. Před ukončením VH lyzval předseda valné hromady přítomné akcionaře, zďamqí
k jednání VH připomínky. Nikdo zpřítomných akcionařů naýrvunereagoval.

13. Předseda VH konstatoval, že jedniání nráhradní valné hromady dospělo k poslednímu
bodu - závéru a provedl shrnutí přijatých rozhodnutí:

mimořádná valná hromada
STAMEDOP, a.s. ,

konaná ďne26.5.2014
rozhodla takto:



1. Schválila návrh nazaloženi 100% dceřinné společnosti Stamedop-energo s.r.o

33 256 hlasů, což je 1,00 % přítomných akcionrářů

2.Schválila návrh představenstva společnosti na vklad části závodu ve výši 4 929 446,-KČ do

s.r.o. Stamedop-energo

32 262 hlasů, což je 97,0I %ó přítomných akcionářů

3. Schválila náwh představenstva společnosti zmšny stanov spoleČnosti a jejich

přizpůsobení se zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích

32 262 hlasů, cožje 97,0l Yo piitomrtých akcionáfu

předseda valné hromady Ing. Rostislav Kracík poděkovat přítomným za aktivní ÚČast a

seriózní jednrání ave 12.00 hod. va]nou hromadu ukončil.

Předseda VH :

Zo^L
Ing. Rostislav Kracík

Ověřovatelé:

/á.*L
pavel kracík

Zapisovatel:

Ing. Jan


