
Řádná valná hromada společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. konaná  

dne 18. 5. 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 18. 5. 2018 

 

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 2017 a 
konsolidované účetní závěrky skupiny Kofola ČeskoSlovensko za rok 2017 

 
Návrh usnesení (1) : 
  
„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti 
k 31. 12. 2017.“ 

  
PRO  

 
PROTI  

 
ZDRŽEL SE 

 
Návrh usnesení (2) : 
 
„Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku 
skupiny Kofola ČeskoSlovensko k 31. 12. 2017.“ 
 

  
PRO  

 
PROTI  

 
ZDRŽEL SE 

 
Usnesení k bodu č. 5 pořadu: Rozhodnutí o rozdělení zisku Společnosti za rok 2017 
 

 
Návrh usnesení:  
 
„Valná hromada Společnosti schvaluje rozdělení zisku 
Společnosti za rok 2017 v celkové výši 350.667.210,84 Kč 
tak, že:  

a) část zisku ve výši 300.982.500,- Kč bude rozdělena 
mezi akcionáře jako podíl na zisku (dále jen 
„dividenda“). Dividenda činí 13,50 Kč na jednu akcii 
před zdaněním.  
 
Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 
11. květen 2018. 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 
22.295.000 akcií. Dividenda připadající na vlastní akcie 

  

PRO  

 

PROTI  

 

ZDRŽEL SE 



držené Společností k rozhodnému dni nebude 
vyplacena. Částka odpovídající dividendě připadající na 
vlastní akcie v držení Společnosti k rozhodnému dni pro 
uplatnění práva na dividendu bude převedena na účet 
nerozděleného zisku minulých let. Dividenda je splatná 
dne 18. 6. 2018. Výplata dividendy bude provedena 
prostřednictvím České spořitelny, a.s., IČ: 45244782, se 
sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00, 
způsobem předneseným této valné hromadě. Výplata 
dividendy končí dnem 18. 6. 2021.“  
 

b) zbylá část zisku vytvořeného Společností v roce 2017 ve 
výši 49.684.710,84 Kč bude převedena na účet 
nerozděleného zisku minulých let.“ 

 
 


