Oznámení protinávrhu akcionáře a stanoviska představenstva k protinávrhu
Představenstvo společnosti Rybářství Přerov, a.s. se sídlem Gen. Štefánika 1149/5, Přerov
IČ: 47675756 dále jen Společnost, oznamuje akcionářům, že Společnosti byl doručen protinávrh
akcionáře OSMA-ČR-OJ021, IČ: 01185942 se sídlem v Chomutově k záležitosti, zařazené na pořad
řádné valné hromady Společnosti, která se bude konat dne 26. dubna 2019, a to protinávrh k návrhu
usnesení k bodu 6 Projednání a schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2018.
Změní protinávrhu k návrhu usnesení k bodu 6.
Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku za rok 2018 v této podobě:
Zisk po zdanění: 2,792.465,29 Kč
Výplata dividend: 2,792.465,29 Kč
Zdůvodnění:
Ekonomická situace podniku (viz zejména peněžní prostředky akumulované na účtech společnosti
a nerozdělený zisk z minulých let) umožňují rozdělení zisku mezi akcionáře v navrhované výši.
Neexistuje tedy žádný důležitý důvod pro nerozdělení zisku.
Stanovisko představenstva k protinávrhu akcionáře.
Představenstvo Společnosti navrhlo ve svém původním návrhu, který byl zveřejněn v pozvánce na
valnou hromadu, rozdělit zisk Společnosti takto:
Valná hromada schvaluje převod hospodářského výsledku za rok 2018 – zisku společnosti v celkové
výši 2,792.465,29 Kč na účet Nerozděleného zisku minulých let.
Představenstvo společnosti v návrhu na rozdělení zisku za rok 2018 zohlednilo nutnost kumulace
finančních prostředků Společnosti pro obnovovací investice rybníků (staveb) ve vlastnictví Společnosti
a pro pokračování výkupů pozemků, které leží pod rybníky (stavbami) a jsou ve vlastnictví třetích osob.
Vysvětlení problematiky bylo zveřejněno ve zdůvodnění návrhu usnesení o rozdělení zisku Společnosti
za rok 2018.
Představenstvo Společnosti, které má odpovědnost za posouzení schopnosti nepřetržitého trvání
Společnosti usoudilo, že vyhovění návrhu akcionáře OSMA by znamenalo do budoucna neschopnost
financování důležitých investic a mohlo by zásadním způsobem zpochybnit schopnost nepřetržitého
trvání společnosti.
Na valné hromadě Společnosti bude o návrzích hlasováno v souladu se stanovami Společnosti.
Úplné znění protestu proti usnesení valné hromady Společnosti a protinávrh k záležitostem zařazených
na pořad jednání valné hromady a žádosti o vysvětlení je umístěno na internetových stránkách Společnosti
www.rybarstviprerov.cz.
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