Návrh změn
stanov akciové společnost KOOPERACE Hrotovice, akciová společnost (a.s.), se sídlem
Hrotovice, Milačka 603, okres Třebíč, PSČ 675 55
Stanovy společnosti KOOPERACE Hrotovice, akciová společnost (a.s.), se sídlem Hrotovice,
Milačka 603, okres Třebíč, PSČ 675 55 ze dne 27.5.2014se podle rozhodnutí valné hromady konané
dne 19.4.2022 o schválení dodatku č. 1 mění a doplňují takto:
Čl. 2 Firma a sídlo společnosti se mění takto:
Zrušuje se a vypouští bod 4. - Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Třebíč,
č.ú. 9411-711/0100.
V ostatním zůstává čl. 2 nezměněn.
Čl. 3 Předmět podnikání se doplňuje takto:
Zemědělská výroba
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními
soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny
k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními
soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny
k přepravě zvířat nebo věcí – úprava textu v souladu s živnostenským zákonem

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona se doplňuje o
obory činností:
- obory činnosti:

- poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybnikářství, lesnictví
a myslivost
- výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
- výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
- velkoobchod a maloobchod
Čl. 7 Akcie se mění takto:
Odst. 3 článku 7 – první věta – stávající text se doplňuje o text „se souhlasem představenstva“ a nově
zní takto:
1. Akcie na jméno je převoditelná se souhlasem představenstva společnosti. Záměr o převodu akcií
je akcionář povinen oznámit představenstvu společnosti nejméně tři měsíce předem a současně je
nabídnout ostatním akcionářům k odkoupení. Pokud někdo z ostatních akcionářů a ani vlastní
společnost, neprojeví o nabízené akcie zájem, může je akcionář po lhůtě tří měsíců, nabídnout
ostatním zájemcům. Vlastní převod akcií se uskutečňuje rubopisem a předáním akcie. V rubopisu se
uvede jednoznačná identifikace nabyvatele (firma, identifikační číslo a sídlo právnické osoby nebo
jméno, datum narození a bydliště fyzické osoby, která je nabyvatelem akcie a den účinnosti převodu.
Na rubopis se jinak použijí předpisy upravující směnky. Jestliže představenstvo nerozhodne do dvou
měsíců od doručení žádosti společnosti platí, že souhlas byl udělen.
V ostatním zůstává text odst. 3 čl. 7 a ostatní články stanov společnosti nezměněny.
V Hrotovicích dne 19.4.2022
KOOPERACE Hrotovice a.s.
……………………………
Ing. Bohumír Hutař
Předseda představenstva

