
Řádná valná hromada společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. konaná  

dne 5. 6. 2019 

 

HLASOVACÍ LÍSTEK 

pro korespondenční hlas k návrhům usnesení uvedených v pozvánce na valnou hromadu  

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………..... 

Jméno a příjmení/ obchodní firma akcionáře  

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Datum narození/ identifikační číslo akcionáře  

 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Bydliště/ sídlo akcionáře  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Počet a jmenovitá hodnota akcií, kterými akcionář hlasuje  

 

 

 

V případě, že je akcionář zastupován, je třeba uvést údaje o zástupci:  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………..... 

Jméno a příjmení/ obchodní firma zástupce akcionáře  

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Datum narození/ identifikační číslo zástupce akcionáře 

 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Bydliště/ sídlo zástupce akcionáře 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Úředně ověřený podpis akcionáře/zástupce (podepisující osoba)  



Řádná valná hromada společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. konaná  

dne 5. 6. 2019 

 

HLASOVACÍ LÍSTEK 

pro korespondenční hlas k návrhům usnesení uvedených v pozvánce na valnou hromadu 

 

 

Usnesení k bodu č. 4 pořadu: Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2018 a 
konsolidované účetní závěrky skupiny Kofola ČeskoSlovensko za rok 2018 

 
Návrh usnesení (1): 
  
„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti 
k 31. 12. 2018.“ 

  
PRO  

 
PROTI  

 
ZDRŽEL SE 

 
Návrh usnesení (2): 
  
„Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku 
skupiny Kofola ČeskoSlovensko k 31. 12. 2018.“ 

  
PRO  

 
PROTI  

 
ZDRŽEL SE 

Usnesení k bodu č. 5 pořadu: Rozhodnutí o úhradě ztráty a rozdělení jiných vlastních zdrojů 
Společnosti 

 
Návrh usnesení (1): 
  
„Valná hromada Společnosti rozhodla naložit s hospodářským 
výsledkem za účetní období od 1.1. do 31.12.2018 tak, že 
vytvořená ztráta ve výši 329.119.125,30 Kč bude převedena 
na účet nerozdělených zisků minulých let.“ 

  

PRO  

 

PROTI  

 

ZDRŽEL SE 

 
Návrh usnesení (2): 
  
„Valná hromada Společnosti rozhodla o tom, že část ztráty 
z účetního období 2018 ve výši 317.389.686,61 Kč bude 
pokryta z „Distribučního fondu“.“ 

  

PRO  

 

PROTI  

 

ZDRŽEL SE 



 
Návrh usnesení (3): 
  
„Valná hromada Společnosti schvaluje rozdělení jiných vlastních 
zdrojů Společnosti evidovaných na účtu „Distribuční fond“ v 
celkové výši 300.941.298 Kč mezi akcionáře (dále jen 
„dividenda“). Dividenda činí 13,50 Kč na jednu akcii před 
zdaněním. 
Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 29. 5. 
2019. Právo na dividendu budou mít osoby, které budou 
akcionáři Společnosti k rozhodnému dni pro uplatnění práva na 
dividendu dle předchozí věty. Uvedená částka dividendy je 
vypočtena z celkového počtu vydaných akcií Společnosti, který 
činí 22.291.948 ks akcií.  
Dividenda je splatná dne 5. 7. 2019. Výplata dividendy bude 
provedena prostřednictvím České spořitelny, a.s., IČ: 452 
44 782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00, 
způsobem předneseným této valné hromadě. Výplata dividendy 
končí dnem 5. 7. 2022.“ 

  

PRO  

 

PROTI  

 

ZDRŽEL SE 

 

 


