STANoV|sKoPŘEDSTAVENsTVA
sPoLEčNosT|AGRo BYSTŘlcEa.s.K VEŘEJNÉMuNÁVRHU
a.s'
PotABsKÉ
MLÉKÁRNY
sMtoUVY Uč|NĚNÉMU
zE STRANYsPoLEčNosT|

|co:252a24a9,
Představenstvo
spoIečnosti
AGRo BYSTRIcE
a's.,se síd|em
č-p.10,507 23 Bystřice,
oddí|B, V|ožka
1740
zapsané
V obchodním
rejstříku
Vedeném
Krajským
soudemVHradciKrálové,
(,,společnost,,)
zpracova|oV souIadus ust. 0 324 zákonač.90/2012sb', o obchodníchspolečnostech
(zákon
Ve spojenís
ust.5 16 zákona
o obchodních
korporacích),
V p|atném
znění(,,zoK,,)
a drllžstvech
převzetí,
kVeřejnému
náVrhuna
č.7o4/2o08sb., o nabídkách
V p|atném
znění,toto stanovjsko
(,,Veřejnýnávrh..),5po|ečnosti
PoLABSKE
odkoupeníakciíspoIečnosti
ze strany navrhovateIe
PsČ
290
16,
Éo:451486]a,
MLÉKÁRNY
a's', se sídIemPoděbrady,Dr' Kryšpína
51o,okres Nymburk,
zapsanéVobchodnímrejstříkuVedenémMěstskýmsoudem vPraze, oddí|B, V|ožka1601
(,,Navrhovatel").
Dne 13. 03' 2017 obd|že|opředstavenstvospo|ečnostiod Navíhovateležádost o stanovisko
vydáVá nás|edující
spo|ečnosti
kVeřejnémunáVrhu'Na zák|adětéto žádostipředstavenstvo
Veřejného
představenstva
obeznámilispodmínkami
stanoviskopoté,co se členové
spo|ečnosti
procesu
představenstva
Ve
rozhodovacího
náVrhu.VšichničlenoVé
společnosti,
kteříse účastniIi
Veřejného
Vztahuk posouzení
návrhu,souhlasís
tímtostanoviskem.
představenstva
stanovisko:
zaujímají
nástedující
Po posouzení
Veřejného
náVrhuč|enové
spo|ečnosti
1'

protjp|nění
za odkup akcií
nabízí
ZobsahuVeřejnéhonáVrhuje zřejmé,že Navrhovate]
si necha]a
zpracovat
ve Výši120 % nominá|ní
hodnotykaždé
akcie.spo|ečnosl
spo|ečnosti
posudekke stanovení
o výkupu
vsouvis|osti
s úVahami
znaIecký
hodnotyakciíspolečnosti
posudku
ze
dne
18' 05.
č.
L573/23/1'6
akciíod drobnýchakcionářů'
Na zák|adězna|eckého
takto:
2016Vypracovaného
In8.otto Šmídou
by|aurčena
hodnotaakciíspo|ečnosti
. 1 ks akcieo jmenovitéhodnotě100.000na částku74.308,82Kč,
- 1 ks akcieo jmenovitéhodnotě10.000na čásiku7. 430,88Kč,
1 ks akcieo jmenovitéhodnotě5.000na částku3.715'44KČ,
743,09Kč.
1 ks akcieo jmenovjté
hodnotě1.000na částku

je V rámcidobrovoIného
2 . NavrhovateI
odkupuakciíopráVněnstanovitcenu,za kterouhod|á
za tímtoúčeIem
zna|ecký
akcieodkoupit,
d|eVIastníVoIné
úvahy
a nenípovinenzpracovávat
posudek.e|enové
predstavenstva
protokonstatují
žecena nabídnutá
a berouna Vědomí,
posudkem
je vyšší
a hodnotu
Navrhovate|em
nežcenastanovená
Výšeuvedeným
znaleckým
protipIněnítak
považujíza
zce|apřiměřenou
a přo akcionářezaVýhodnou.
je obchodníkorporací,
zejména
subjektempůsobícím
3 . Navrhovatel
která je Významným
pod
speciaIit značkoU
V ob|astim|ékárenství
na Výrob!tvarohů
a tvarohových
se zaměřením
již
jiŽod roku1992.Navrhovatelje
MILKoa působí
na mIékárenském
a stabiIně
trhuúspěšně
i akcionářům
Většinovým
spoIečnosti
akcjonářem
spoIečnostj
a ve Vztahuk představenstvu
podobě
nabytí
re|evantního
V
dek|arova|,
žemá zájemo strateBický
Vstupdo spo|ečnosti
par1nerství
počtuakciíspo|ečnosti,
významné
obchodní
kteÚ umožní
oběmaspo|ečnostem
ekonomického
rústu
V ob|astimlékárenství
nás|edného
a přispějeke stabilizaci
a možnosti
společnosti,
za
se
zájmem
spo|ečnosti'
Představenstvo
sh|edáVátento záměr
sou|adný
Tento svůj záVěr
adresátůVeřejnéhonáVrhu,zaměstnanců
a věřite|ůspolečnosti.
j
představenstvo
5 Navrhovate|em
obchodní
spoIupráce
odvozujemj' z dosavadní
úspěšné
této
na da|šimrozvíjení
VobIastidodáVekmIékaa zájmu Navrhovate|e
i spoIečnosti

jižjednohoko|aVeřejného
náVrhuna odkupakclí,díky
rea|izování
spo|upráce
a úspěšném
pro
žeNaVrhovatel
zřejmé,
spoIečnosti'.]e
němužse NavrhovatelstaI
majoritním
akcjonářem
činnostpotřebuje dodaVateIem]éka,a proto představenstvo
svou podnikate|skou
předpok|ádá,že akceptaceVeřejnéhonáVrhu nebude mít žádnýnegativníV|lV na
zaměstnano5t,
strukturu
a cí|e
spo|ečnosti.
práVníani
představenstva
faktické
Vady'
žádné
4' Veřejnýnávrhnemád|epovědomí
představenstva
představenstva
názorod tohotostanoviska
nevyjádří]
rozdí|ný
5. Žádnýz č|enů
spoIečnosti'
]ng'zemánekse zdržeI
hIasování'
NaVrhovateIe'
představenstva
neby|ido sVéfunkcejmenovaníVIivem
6. Žádníč|enové
představenstva,
a kteří h|asovalipro přijetí
7' Č|enoVé
kteří V|astníakcie spo|ečnosti
prvníVeřejnýnáVrh
předmětného
že již 5ami akceptovaIi
stanoviska,
tímto prohIašují,
Vlastni'
které
NaVrhoVateIe
ohledněVšech
akciíspoIečnosti,
představenstva
ke střetuŽájmůčlenů
konsiatují,
žed|e jejjchnázorunedochází
8' č|enové
pochybností
se uVádí,
představenstva
Pro Vy|oučenívšech
a zájmůspo|ečnosti
čiakcjonářů.
prodaI
již před učiněním
pÍvního
NavrhovateIi
VeřejnéhonáVrhu
Že Ing. PaVeIB|ažek
je tedyV současné
době
a NaVrhovatel
V sou|adu
se stanovami
spoIečnosti
akciespoIečnosti
akcionářem
spo!ečnosti'
9. Č|enovépředstavenstvaspolečnostisi nejsou Vědomj ne8ativního(ani jiného
Ve vztahuke
pravděpodobného)
cí|eNavrhovate|e
V|iVuVeřejného
náVrhuna strategické
jiného
NaVrhovateIe
na
pravděpodobného)
V|ivu
spoIečnosti
ani negativního(ani
VÝroby
spoIečnosti'
zaměstnanost
a umístění
představenstvem
dne
spoIečnosti
Toto stanoviskopředstavenstvaspo|ečnosti
bvlo odsouh|aseno
a nás|edně
15. 03. 2017,bude zas|ánoV zákonné|hůtě ust.5 324 odst.2 ZoK Navrhovate|i
spoIu5 Veřejnýmn
uveřejněno

Ing'PaVeIBlažek
předseda představenstva

liříFoIprecht
Jaroslav
Košták
představenstva
předstaVenstva
č|en
místopředseda

.....4...--:Luboš
Douša
č|enpředstavenstva

MiIosIaV
BIažek
členpředstavenstva

