
NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU 
SPOLEČNOSTI ZA ROK 2018 

 

Představenstvo společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s., akciové společnosti založené dle 
práva České republiky, se sídlem Nad Porubkou 2278/31a, 708 00 Ostrava, Česká republika, 
IČ: 242 61 980, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl 
B., vložka č. 10735 (dále jen „Společnost“) po projednání a schválení v představenstvu i 
dozorčí radě Společnosti předkládá valné hromadě následující návrh rozhodnutí o úhradě ztráty 
a rozdělení jiných vlastních zdrojů Společnosti za rok 2018. 
 
Představenstvo konstatuje, že v důsledku přecenění hodnoty aktiv Společnosti v Polsku 
skončilo hospodaření Společnosti za účetní období od 1.1. do 31. 12. 2018 ztrátou ve výši 
329.119.125,30 Kč. Představenstvo ovšem tuto skutečnost jako důsledek plánovaného prodeje 
polských aktiv předjímalo a na jeho návrh valná hromada Společnosti konaná dne 13. 8. 2018 
rozhodla o snížení základního kapitálu Společnosti a vytvoření zvláštního kapitálového fondu 
(„Distribuční fond“). Dle účetní závěrky Společnosti k 31. 12. 2018 jsou na Distribučním 
fondu evidovány prostředky v celkové výši 618.330.984,61 Kč. 
 
Představenstvo proto navrhuje, aby: 
 

• Vytvořená ztráta za účetní období od 1.1. do 31.12.2018 ve výši 329.119.125,30 Kč 

byla převedena na účet nerozdělených zisků minulých let. 

 
• Část ztráty za účetní období od 1.1. do 31.12.2018 ve výši 317.389.686,61 Kč byla 

pokryta z Distribučního fondu. 

 
• Valná hromada Společnosti rozhodla o rozdělení jiných vlastních zdrojů Společnosti 

evidovaných na účtu „Distribuční fond“ v celkové výši 300.941.298 Kč mezi akcionáře 

(dále jen „dividenda“).  

Dividenda navrhovaná k rozdělení mezi akcionáře Společnosti činí 13,50 Kč na jednu akcii.  
 
Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 29. květen 2019. Právo na dividendu 
budou mít osoby, které budou akcionáři společnosti k rozhodnému dni pro uplatnění práva na 
dividendu dle předchozí věty, dle výpisu z registru emitenta vedeného u Centrálního depozitáře 
cenných papírů, který zajistí Společnost. 
 
Uvedená částka dividendy je vypočtena z celkového počtu vydaných akcií Společnosti, který 
činí 22 291 948 akcií. 
 
Výplata dividendy bude provedena prostřednictvím České spořitelny, a.s., IČ: 45244782, se 
sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00. 
  
Veškeré originály dokladů k výplatě zasílat na doručovací adresu:  
Česká spořitelna, a.s. – centrála v Praze 
8430 Back Office investičních produktů 
Budějovická 1518/13b 
14000 Praha 4 
Informace na: e-mail: nsmidova@csas.cz 
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Dividenda bude vyplácena následujícím způsobem: 
 
i) Podmínky společné pro všechny akcionáře  
 
Výplata ze zvláštního fondu, který byl vytvořen při snížení základního kapitálu je považována 
dle §36 (2) písm. e) Zákona o daních z příjmů za částečné vrácení vkladů společníkům.   
Vrácení vkladů je zdaňováno srážkovou daní ze základu daně, od kterého je odečtena nabývací 
cena podílu společníka. Nabývací cenu podílu společníka (akcie) doloží akcionář čestným 
prohlášením.  
Formulář žádosti o výplatu s čestným prohlášením bude ke stažení na internetových stránkách 
Společnosti www.firma.kofola.cz, pod odkazem „INVESTOR“, v sekci „Dividendy“.  Lze jej 
rovněž získat v sídle Společnosti na adrese Nad Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava, 
a to v pracovních dnech od 10 do 15 hod. 
 
ii) Akcionář – právnická osoba  
Akcionáři – právnické osobě bude dividenda poukázána na jeho účet vedený bankou v České 
republice na základě písemné žádosti doručené společnosti Česká spořitelna; podpisy osob 
tvořících statutární orgán popřípadě členů statutárního orgánu oprávněných zastupovat 
akcionáře nebo zástupce akcionáře na základě plné moci na této žádosti musí být úředně 
ověřeny.  
 
Žádost akcionáře musí obsahovat:  
a) číslo bankovního účtu akcionáře; a  
b) označení banky, ve které je účet akcionáře veden.  
 
Akcionář musí předložit originál svého výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné 
evidence (ne starší než 3 měsíce), popřípadě jeho úředně ověřenou kopií osvědčující oprávnění 
osoby nebo osob zastupujících akcionáře – právnickou osobu.  
 
Zmocněnec akcionáře, který je právnickou osobou, musí předložit originál svého výpisu z 
obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence (ne starší než 3 měsíce), popř. jeho úředně 
ověřenou kopií osvědčující oprávnění osob tvořících statutární orgán popřípadě členů 
statutárního orgánu oprávněných zastupovat zmocněnce akcionáře. 
 
V případě zastupování akcionáře na základě plné moci případně substituční plné moci musí být 
podpis akcionáře jako zmocnitele a také podpisy zmocněnců na případné substituční plné moci 
úředně ověřeny. 
 
 
iii) Akcionář – fyzická osoba  
Akcionářům – fyzickým osobám bude dividenda poukázána na účet akcionáře vedený bankou 
v České republice na základě jejich písemné žádosti doručené společnosti Česká spořitelna.  
 
Žádost akcionáře výše musí obsahovat:  
a) číslo bankovního účtu akcionáře; a  
b) označení banky, ve které je účet akcionáře veden.  
 
Podpis akcionáře nebo zástupce na základě plné moci na žádosti výše musí být úředně ověřeny 
pouze v případě, že celková výše hrubé dividendy tohoto akcionáře převyšuje částku 10.000,- 
Kč.  
 
Zmocněnec akcionáře, který je právnickou osobou, musí předložit originál svého výpisu z 
obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence (ne starší než 3 měsíce), popř. jeho úředně 
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ověřenou kopií osvědčující oprávnění osob tvořících statutární orgán popřípadě členů 
statutárního orgánu oprávněných zastupovat zmocněnce akcionáře.  
V případě zastupování akcionáře na základě plné moci případně substituční plné moci musí být 
podpis akcionáře jako zmocnitele a také podpisy zmocněnců na případné substituční plné moci 
úředně ověřeny. 
 
iv) Akcionáři zastoupeni správcem cenných papírů a účastníkům vedoucím 
navazující evidenci  
Správcům cenných papírů a účastníkům vedoucím navazující evidenci bude dividenda 
poukázána na jejich účet vedený bankou v České republice na základě jejich písemné žádosti 
doručené společnosti Česká spořitelna s úředně ověřeným podpisem osob tvořících statutární 
orgán popřípadě členů statutárního orgánu oprávněných zastupovat správce nebo účastníka. 
Písemná žádost musí obsahovat číslo účtu a označení banky, která vede jejich bankovní účet. 
Spolu s touto písemnou žádostí bude společnosti Česká spořitelna doručen originál výpisu z 
obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence (ne starší než 3 měsíců) týkající se tohoto 
správce nebo účastníka, popř. jeho úředně ověřená kopie. 
 
 
Dividenda je splatná dne 5. 7. 2019 s tím, že výplata na účet akcionáře u peněžního ústavu 
bude provedena bez zbytečného odkladu poté, kdy Česká spořitelna obdrží žádost akcionáře 
ve smyslu předcházejícího odstavců. 
 
Výplata dividendy končí dnem 5. 7. 2022. 


