NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU

PROPOSAL FOR PROFIT DISTRIBUTION

obchodní společnosti AG FOODS Group
a.s., IČ 246 68 389, se sídlem Brno - Lesná,
Soběšická 151, PSČ 638 00, Česká
republika, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.
zn. B 6852 („Společnost“)

of the business company AG FOODS Group
a.s., Corporate ID No. 246 68 389, with its
registered seat at Brno - Lesná, Soběšická
151, Postal Code 638 00, Czech Republic,
registered in the Commercial Register
maintained by the Regional Court in Brno
under File No. B 6852 („Company“)

Po projednání představenstvem Společnosti
předkládá představenstvo valné hromadě
tento návrh na rozdělení zisku Společnosti
za rok 2014 v souladu s § 435 odst. 4
zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních
korporacích, a čl. 24 stanov Společnosti:

After deliberation by the Board of Directors
of the Company, the Board of Directors
submits to the General Meeting this proposal
for distribution of profit of the Company for
2014 in compliance with Section 435 (4) of
the Act no. 90/2012 Coll., Act on Business
Corporations, and Article 24 of the Articles of
Association of the Company:

Čistý zisk za účetní období končící 31. 12.
2015 ve výši 20.889.094,20 Kč bude
převeden na účet nerozděleného zisku
minulých let.

Net profit for the fiscal period ending 31
December 2015 in the amount of CZK
20.889.094,20 will be transferred to the
account of undistributed profits from
previous years.

Odůvodnění:

Reasons:

Představenstvo výše uvedený návrh na
převedení zisku na účet nerozděleného
zisku minulých let předkládá vzhledem k
nutnosti dodržování podmínek úvěrové
smlouvy s financující bankou a též s
ohledem na obezřetné podnikání AG
FOODS Group a.s. a její další rozvoj
vyžadující dostatek likvidních prostředků,
které mohou být použity např. pro rozvoj
podnikání AG FOODS Group a.s. na
stávajících trzích, vstup na nové trhy nebo k
sanaci nepředvídatelných ztrát či vypořádání
se s nepříznivými makroekonomickými vlivy.

Board
of
Directors
submits
the
abovementioned proposal for profit transfer
to the account of undistributed profits from
previous years with respect to necessity to
comply with the conditions of the loan
agreement with the financing bank and also
with respect to prudential business activities
of AG FOODS Group a.s. and its further
development requiring sufficient liquid assets
which may be used e.g. for business
development of AG FOODS Group a.s. on
current markets, entry on new markets or to
cover unpredictable losses or to tackle
unfavorable macroeconomic influences.

Tento návrh na rozdělení zisku je vyhotoven This proposal for profit distribution is
v české a anglické jazykové verzi. V případě executed in Czech and English. In case of
jakýchkoli rozporů má česká verze přednost. any discrepancies, Czech version prevails.

