
   

Oznámení o konání mimořádné valné hromady společnosti Animalco a.s. 
 

 
Představenstvo společnosti Animalco a.s., se sídlem Praha 6, Na Kocínce 1, PSČ 160 00, 
IČO 00536458, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 90/MSPH (dále jen 
„společnost“), na žádost akcionáře, která splňuje předpoklady podle § 181 odst. 1 a 2 
obchodního zákoníku a čl. 10 odst. 15 stanov společnosti, svolává podle čl. 14 odst. 3 stanov 
společnosti mimořádnou valnou hromadu (dále jen „valná hromada“), která se bude konat 
dne 5.11.2013 od 10:00 hodin v sídle společnosti AGROFERT, a.s., na adrese Pyšelská 
2327/2, Praha 4, s tímto pořadem jednání: 
 
1. Zahájení valné hromady včetně zjištění její usnášeníschopnosti 
2. Schválení jednacího řádu valné hromady a volba jejích orgánů 
3. Rozhodnutí o změně formy akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno a o tomu 

odpovídajících změnách stanov společnosti 
 
Charakteristika podstaty navrhovaných změn stanov a upozornění pro akcionáře: 
Podstatou navrhovaných změn stanov je změna formy všech akcií vydaných společností 
z akcií znějících na majitele na akcie znějící na jméno a omezení převoditelnost akcií na 
jméno tak, aby byla podmíněna souhlasem představenstva společnosti; dále jsou navrhovány 
změny těch ustanovení, jejichž obsah musí výše uvedené změny zohlednit (např. ustanovení o 
způsobu svolávání valné hromady a účasti na ní, o seznamu akcionářů).  
Návrh změn stanov je akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro 
svolání valné hromady podle § 181 odst. 2 věta druhá obchodního zákoníku, tj. 15 dnů před 
konáním valné hromady, a to v pracovních dnech vždy od 9:00 do 15:00 hod. Akcionář má 
právo vyžádat si zaslání kopie návrhu změny stanov na svůj náklad a své nebezpečí. 
 
Podmínky pro účast na valné hromadě a organizační pokyny: 
Zápis akcionářů do listiny přítomných bude zahájen v den a v místě konání valné hromady 
ve 09:30 hodin a bude probíhat v souladu s obchodním zákoníkem a čl. 13 stanov společnosti.  
 
Představenstvo společnosti 
 


