
Jednací řád valné hromady 

 
Představenstvo společnosti FILLAMENTUM a.s., IČ: 069 79 564, se sídlem nám. Míru 1217, 

768 24 Hulín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 

7931, tímto předkládá valné hromadě společnosti FILLAMENTUM a.s., která se bude konat 

dne 20. 6. 2019 od 10 hodin na adrese třída Tomáše Bati 269, 760 01 Zlín, jednací řád valné 

hromady. 

 

 

1. Jednací řád vychází z ustanovení stanov společnosti a zákona o obchodních 

korporacích a upravuje zejména organizačně technické záležitosti průběhu valné 

hromady. 

2. Valná hromada je usnášeníschopná, pokud jsou přítomní akcionáři, kteří disponují 

alespoň 50% všech hlasů akcionářů. 

3. Jednání valné hromady se řídí programem uvedeným v pozvánce na valnou hromadu. 

Záležitosti, které nebyly zařazeny do programu jednání valné hromady lze rozhodnout 

jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti. 

4. Do doby zvolení orgánů valné hromady řídí valnou hromadu svolatel nebojím určená 

osoba. Oznámí, zda valná hromada je usnášeníschopná. Poté předloží valné hromadě 

návrh představenstva na volbu předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele 

zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů a nechá o něm hlasovat. O návrhu na volbu 

orgánů valné hromady hlasují akcionáři zvednutím ruky.  

5. Další průběh jednání valné hromady řídí zvolený předseda valné hromady. 

6. Základem pro projednávání jednotlivých bodů programu valné hromady jsou 

materiály zpracované představenstvem a dozorčí radou společnosti a návrhy usnesení 

uvedené v pozvánce na valnou hromadu. Jejich přednes zabezpečují osoby pověřené 

představenstvem na výzvu předsedy valné hromady. 

7. Akcionář má právo podílet se na jednání a rozhodování valné hromady, tj. hlasovat k 

bodům programu, požadovat a dostat vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti 

nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu 

jednání valné hromady nebo pro uplatňování jeho akcionářských práv na valné 

hromadě. Akcionář má právo uplatňovat na valné hromadě návrhy a protinávrhy 

k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady s tím, že protinávrh k záležitostem 

pořadu valné hromady musí být doručen společnosti v přiměřené lhůtě před konáním 

valné hromady, jinak valná hromada nemusí protinávrh projednávat.  

8. Obsahuje-li podání protest akcionáře týkající se rozhodnutí valné hromady, bude jeho 

obsah uveden v zápise z valné hromady, jestliže o to protestující požádá. 

9. O každém bodu programu, vyžadujícím rozhodnutí valné hromady, nechává předseda 

valné hromady hlasovat. Jestliže valná hromada tento návrh schválí, o protinávrhu se 

již nehlasuje (je nehlasovatelný).  

10. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud tyto stanovy 

nebo právní předpisy nevyžadují vyšší počet hlasů. 

11. O průběhu valné hromady se pořizuje zápis. Představenstvo zabezpečí vyhotovení 

zápisu do 30 dnů ode dne ukončení valné hromady. 


