JEDNACÍ A HLASOVACÍ ŘÁD
řádné valné hromady společnosti MITOP, akciová společnost, konané dne 7.1.2016 v sídle
společnosti Mimoň IV, Pertoltická 142, IČO:14869799
I. Jednání valné hromady
1) Jednání valné hromady se bude řídit programem tak, jak bylo uvedeno na pozvánce.
2) Právo účastnit se valné hromady a vykonávat práva akcionáře mají v souladu se zákonem č.
90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích a v souladu se stanovami společnosti akcionáři
listinných akcií společnosti MITOP, akciová společnost, tj. mají právo hlasovat k navrženým bodům
programu, uplatňovat dotazy, návrhy, či připomínky, požadovat vysvětlení záležitostí týkajících se
společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady a
uplatňovat návrhy a protinávrhy.
3) Informace, obsažená ve vysvětlení, musí být určitá a poskytovat dostatečný obraz o skutečnosti.
Informace může být zcela nebo z části odmítnuta, jestliže z pečlivého podnikatelského uvážení
vyplývá, že by mohlo její poskytnutí přivodit společnosti újmu nebo jde o důvěrnou informace, podle
zvláštního právního předpisu a nebo je předmětem obchodního tajemství společnosti nebo
utajovanou skutečností podle zvláštního právního předpisu. Zda jde o takovou informaci rozhoduje
představenstvo. Odmítne-li představenstvo z uvedených důvodů informaci sdělit, může být
vyžadována jen pokud bude s jejím poskytnutím souhlasit dozorčí rada. Pokud ani ta nesouhlasí s
poskytnutím informace, rozhodne o tom, zda je společnost povinna informaci poskytnout, soud na
základě žaloby akcionáře.
4) Dotazy, návrhy, či připomínky musí akcionář uplatnit písemně a jednotlivé dotazy, návrhy, či
připomínky jsou přednášeny předsedou valné hromady v pořadí, v jakém došly. Předseda může
požádat akcionáře o ústní upřesnění.
5) Ukončením, či schválením kteréhokoliv bodu programu valné hromady je podávání dotazů,
připomínek, či návrhů k nim se vztahujících ukončeno.
6) Procedurální otázky při jednání valné hromady, rozsah a počet přestávek v průběhu valné hromady
určuje předseda valné hromady.
II. Hlasování
1) V průběhu jednání valné hromady se hlasuje aklamací zdvižením hlasovacího lístku, na kterém je
uveden počet hlasů. Hlasovací lístek obdrží akcionář při prezenci. Hlasovací lístek obdrží akcionář
proti předložení platných listinných akcií. S listinnou akcií o jmenovité hodnotě 100,- Kč je spojeno
právo 1 hlasu. Hlasuje se v pořadí pro, proti, zdržel se a osoby pověřené sčítáním hlasů sečtou hlasy
akcionářů.
2) Jako první se vždy hlasuje o protinávrzích akcionářů, tak jak byly vzneseny. Hlasování je
ukončeno, jakmile je schválen jakýkoliv protinávrh nebo návrh představenstva.
3) Výsledky hlasování jsou předneseny okamžitě po sečtení hlasů, případně je oznámeno dosažení
potřebné většiny pro schválení určitého bodu programu. Přesné výsledky hlasování budou uvedeny v
protokole o hlasování na valné hromadě, který bude přílohou zápisu z jednání valné hromady.
4) Hlasování bude probíhat v blocích nebo samostatně podle rozhodnutí předsedy valné hromady.
5) Ke schválení projednávaných bodů programu jednání valné hromady je třeba příslušné stanovami
společnosti, či zákonem stanovené většiny hlasů přítomných akcionářů.

III. Závěrečné ustanovení

V ostatním se jednání valné hromady řídí příslušnými ustanoveními stanov a zákona č. 90/2012 Sb. o
obchodních korporacích.
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