ZEA Rychnovsko a.s.
Javornice 354, 517 11 Javornice
Provozovna Dlouhá Ves 103
516 01 Rychnov nad Kněžnou

V Dlouhé Vsi dne 12.5.2022

Vážení akcionáři,
Po dvou letech strávených s Covidem, při kterých jsme byli omezováni při jakýchkoliv
kontaktech a jednáních, museli jsme zajistit ne moc oblíbená omezující opatření abychom zabránili
šíření choroby v náročném zemědělském provozu, Vám s radostí sdělujeme, že Vás v současné době
nečekají žádná omezující opatření a že plánované konání Valné hromady bude probíhat dle starých
zaběhlých zvyků. Opět pro Vás bude připravený dobrý oběd a káva se zákuskem tak, jak jste byli
zvyklí.
Vzhledem k Vašim námitkám k plánované změně stanov na loňské valné hromadě jsme tyto
vaše námitky zakomponovali do nového návrhu změny stanov. V první řadě je potřeba říct, že tato
úprava stanov je ochrana Vás drobných akcionářů před překupníky s akciemi, kteří nemají k našemu
společnému podniku vztah a nikdy mít nebudou a případný odkup by byl pouze ze spekulativních
důvodů ovládnout firmu. Proto chceme omezit obchodování mimo akcionářskou základnu s tím, že
nebude nikterak omezen převod akcií mezi stávajícími akcionáři. Představenstvo společnosti bude
povinno tuto transakci mezi akcionáři schválit za jakékoliv ceny, které akcionáři dojednají mezi
sebou. Dle nového návrhu změny stanov bude rozšířen přepis akcií mezi příbuznými ve všech
pokoleních.
V souvislosti s touto změnou Vás informujeme, že vaše pozice akcionáře bude posílena a není
pravda, že budete muset prodat akcie pod cenou. Je to vždy jen na Vašem rozhodnutí rozhodnete-li
se případnou nabídku na odkup akcií akceptovat. Pro případný Váš zájem o prodej akcií máme
připravené prostředky na případný odkup akcií a garantujeme Vám, že nebude žádný akcionář
povinen se jakkoliv podílet na případném odkupu akcií. Nově se také ve změně stanov zavazujeme,
že v případě zájmu o prodej akcií bude naše společnost poskytovat Vám akcionářům pomoc a
součinnost při prodeji akcií.
Veškeré dotazy na celou problematiku s Vámi rádi projednáme na Valné hromadě.
Prodej naturálií byl po nadměrném zájmu a vyprodání zásob ukončen. Probíhá pouze prodej
krmných směsí pro nosnice, a to vždy ve středu mezi 7:00 - 15:30. Prodej naturálií bude obnoven po
sklizni nových komodit s tím, že přesný datum prodeje včetně ceny bude vyvěšen na vývěsce u správní
budovy a.s. a na internetových stránkách společnosti. Předem upozorňujeme, že ceny komodit budou
odrážet tržní cenu. Objednávky musí být nahlášeny nejpozději 2 dny před odběrem komodit. I v
letošním roce nebude probíhat rozvoz obilovin a slámy zaměstnanci společnosti ZEA Rychnovsko a.s.,
nicméně Vám ve výdejní dobu budou maximálně nápomocni při nakládce na středisku.
Sjednat odběr naturálií a krmných směsí a podrobnější informace můžete získat u našich zaměstnanců:
paní Věra Šreflová – tel.: 494 535 758, 605 428 309, e-mail: vera.sreflova@zearychnovsko.cz

Informace o cenách a objednávka zvířat ŽV:
pan Milan Grulich – 736 472 881, e-mail: milan.grulich@zearychnovsko.cz
pan Lubomír Šrefl – 605 403 238, e-mail: lubomir.srefl@zearychnovsko.cz
paní Ing. Dagmar Javorková – 736 472 880, e-mail: dagmar.javorkova@zearychnovsko.cz
Informace o cenách a objednávka prací se zemědělskou technikou:
pan Ing. Jiří Dostál – 604 935 401, e-mail: jiri.dostal@zearychnovsko.cz
pan Ing. Miroslav Štěpán – 603 826 103, e-mail: miroslav.stepan@zearychnovsko.cz

Vážení vlastníci zemědělské půdy a jiných pozemků. Informujeme Vás, že reagujeme na
rostoucí ceny zemědělské půdy, a proto od letošního roku aktualizujeme pachtovní smlouvy a
navyšujeme pacht u všech pachtovních smluv. Pokud s námi máte uzavřenou pachtovní smlouvu,
zasíláme Vám v příloze tohoto dopisu také dodatky pachtovních smluv s navýšenou cenou. Žádáme
Vás o podepsání a vrácení jednoho tiskopisu na oddělení evidence půdy do správní budovy ZEA
Rychnovsko a.s., Dlouhá Ves 103 , 516 01 Rychnov nad Kněžnou.
Dále Vás informujeme, že v rámci hospodaření naší společnosti máme zájem navyšovat podíl
obhospodařované plochy ve svém vlastnictví, a proto v současné době provádíme výkup pozemků.
Vykupujeme především ty pozemky, které již užíváme na základě pachtovní smlouvy. Nebráníme se ale
ani nákupu jiné zemědělské půdy v katastru obcí Dlouhá Ves, Javornice, Lipovka, Litohrady, Lokot,
Peklo nad Zdobnicí, Slemeno, Synkov, Roveň, Rychnov nad Kněžnou, Vamberk. Můžeme Vám
garantovat, že Vaše pozemky budou nadále využity k zemědělskému obhospodařování naší společnosti
pro rostlinnou i živočišnou výrobu. Garantujeme Vám, že pro Vás zajistíme veškerou administrativu
s tímto prodejem spojenou tak, abyste s převodem pozemků neměli žádnou starost a vše proběhlo dle
Vaší spokojenosti.
Kontaktní osoba:
paní Stanislava Dusilová – 493 034 930, e-mail: stanislava.dusilova@zearychnovsko.cz
Pokud budete potřebovat cokoliv vysvětlit, prosím neváhejte nás kdykoliv kontaktovat. Děkuji
za pochopení a za společnost ZEA Rychnovsko a.s. Vám přejeme pevné zdraví.

S úctou

Miroslav Šimerda
místopředseda představenstva
ZEA Rychnovsko a.s.

