Jednací řád
Určený pro valnou hromadu ZP Otice, a.s. konanou dne 9. 6. 2022
1. Pořad jednání byl určen pozvánkou o konání valné hromady. Záležitosti, které nebyly
zařazeny do pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se
souhlasem všech akcionářů společnosti.
2. Jednání valné hromady řídí její předseda zvolený valnou hromadou. Předseda valné
hromady vyhlašuje přestávky v jednání, popřípadě přerušuje jednání a vyhlašuje jeho
závěr.
3. Předseda valné hromady předává slovo vystupujícím, kteří jsou pověřeni orgány
společnosti předložit zprávy a informace k jednotlivým bodům pořadu jednání,
případně k ucelenému bloku těchto bodů.
4. Na valné hromadě mohou akcionáři osobně nebo prostřednictvím svých zmocněnců
vykonávat svá práva, tj. hlasovat k navrženým bodům programu, požadovat vysvětlení
a uplatňovat návrhy.
5. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení
všech záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení třeba pro posouzení
obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských
práv. Akcionář může žádost o vysvětlení podat písemně a nejméně 5 pracovních dnů
přede dnem konání valné hromady. Návrhy a protinávrhy k záležitostem pořadu valné
hromady lze podat nejpozději 10 pracovních dnů před dnem konání valné hromady a
způsob jejich projednávání určují stanovy společnosti. Žádosti o vysvětlení, návrhy
a protinávrhy se podávají písemně, a kromě vlastního textu musí být opatřeny
čitelným podpisem akcionáře. Žádost o vysvětlení v průběhu valné hromady lze podat,
kdy k tomuto předseda valné hromady vymezí prostor.
6. Pokud nebude akcionáři podáno vysvětlení přímo na valné hromadě, bude poskytnuto
ve lhůtě 15 dnů ode dne konání valné hromady.
7. Prezenci na valné hromadě zajišťují pracovníci společnosti k tomu určení. Akcionáři
se zapisují do listiny přítomných. Akcionář při prezenci předloží průkaz totožnosti.
Akcionář, který se nemůže valné hromady osobně zúčastnit, je oprávněn si ustanovit
zplnomocněného zástupce, který se při prezenci prokáže plnou mocí. Zástupce
akcionáře - právnické osoby předloží při prezenci platný výpis z obchodního rejstříku
a není-li statutárním orgánem, odevzdá také plnou moc udělenou statutárním orgánem.
8. Na valné hromadě se hlasuje nejdříve o návrhu předloženém představenstvem. O
návrzích či protinávrzích akcionářů se hlasuje v dalším pořadí, tak jak byly
předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu
se již nehlasuje.
9. Akcionáři hlasují aklamací. Volba aklamací probíhá tak, že akcionáři a zmocněnci
hlasují zdvižením hlasovacího lístku, na kterém je uveden počet hlasů. Hlasy
akcionářů sčítá sčitatel zvolený valnou hromadou a sděluje výsledek hlasování
předsedovi valné hromady, který vyhlásí výsledek voleb. V případě hlasování
aklamací se o návrzích hlasuje tak, že nejdříve se sčítají hlasy proti a zdržel
se hlasování. Hlasy pro se počítají rozdílem mezi počtem přítomných hlasů
po odečtení hlasů proti a zdržel se hlasování.

