
Řádná valná hromada společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. konaná  

dne 13. 8. 2018 

 

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 13. 8. 2018 

 

HLASOVACÍ LÍSTEK 

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

 

 

Usnesení k bodu č. 2 pořadu: Rozhodnutí o snížení základního kapitálu Společnosti 

 
Návrh usnesení : 
  
„Valná hromada rozhoduje o snížení základního kapitálu 
společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s., se sídlem Nad 
Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO: 242 61 980, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Ostravě, oddíl B, vložka 10735 (dále jen „společnost“): 
 

1. Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 
1.114.902.600,- Kč (slovy: jedna miliarda sto čtrnáct 
milionů devět set dva tisíce šest set korun českých), 
tedy z částky 2.229.500.000,- Kč (slovy: dvě miliardy 
dvě stě dvacet devět milionů pět set tisíc korun 
českých) na částku 1.114.597.400,- Kč (slovy: jedna 
miliarda sto čtrnáct milionů pět set devadesát sedm tisíc 
čtyři sta korun českých). 
 

2. Důvodem navrhovaného snížení základního kapitálu 
společnosti je optimalizace struktury vlastního kapitálu. 
Nová struktura zajistí dostatečné disponibilní zdroje pro 
jejich budoucí rozdělení mezi akcionáře, a to i při 
případném přecenění hodnoty dceřiné společnosti 
HOOP Polska Sp. z o.o. v účetnictví společnosti a dále 
vytvoření zvláštního kapitálového fondu pro účely 
budoucího rozdělení mezi akcionáře společnosti.  
 

3. Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno 
(i) zrušením 3.052 ks akcií společnosti o celkové 
jmenovité hodnotě 305.200,- Kč, ve vlastnictví 
společnosti a dále (ii) snížením jmenovité hodnoty 
všech ostatních akcií společnosti o částku 50,- Kč 
(slovy: padesát korun českých), tedy z částky 100,- Kč 
(slovy: jedno sto korun českých) na částku 50,- Kč 
(slovy: padesát korun českých). 
 

4. Částka odpovídající snížení základního kapitálu, tedy 

  
PRO  

 
PROTI  

 
ZDRŽEL SE 



částka 1.114.902.600,- Kč (slovy: jedna miliarda sto 
čtrnáct milionů devět set dva tisíce šest set korun 
českých) bude použita následovně: 
(i) Část ve výši 496.265.415,40 Kč (slovy: čtyři sta 

devadesát šest milionů dvě stě šedesát pět tisíc 
čtyři sta patnáct korun českých čtyřicet haléřů) 
bude převedeno na účet ostatní kapitálové 
fondy; 

(ii) Zbývající část ve výši 618.637.184,60 Kč (slovy: 
šest set osmnáct milionů šest set třicet sedm 
tisíc sto osmdesát čtyři koruny českých šedesát 
haléřů) bude převedeno do nově vytvořeného 
zvláštního kapitálového fondu. 
 

5. Zrušení akcií ve vlastnictví společnosti a snížení 
jmenovité hodnoty zbývajících akcií společnosti se 
provede na základě příkazu osobě, která vede evidenci 
zaknihovaných cenných papírů.“ 

 
 


