
Jak hlasovat? 
 
 
Výňatek z Návrhu na rozhodnutí valné hromady mimo zasedání a oznámení o 
rozhodování valné hromady mimo zasedání 
 
 
 
Lhůta pro doručení hlasovacích lístků začíná dnem 2. 11. 2020 a končí dnem 18. 11. 2020 
(23:59 hod.). 
 
Hlasovací lístky je možné doručit poštou na adresu sídla společnosti 
Kofola ČeskoSlovensko a.s., IČO: 242 61 980, se sídlem Nad Porubkou 2278/31a, Poruba, 
708 00 Ostrava (dále jen „Společnost“) nebo elektronicky do datové schránky Společnosti, 
ID dat. schránky: da4j73b, nebo na e-mail: valnahromada@kofola.cz. Podpis na hlasovacím 
lístku musí být úředně ověřený. Je-li hlasovací lístek zaslán elektronicky na příslušný 
e-mail, musí být opatřen uznávaným elektronickým podpisem osoby oprávněné jej 
podepsat. Je-li hlasovací lístek odeslán z datové schránky akcionáře, postačí prostá 
elektronická kopie hlasovacího lístku (bez nutnosti úředního ověření podpisů i 
zaručeného elektronického podpisu). Pokud hlasovací lístek podepisuje zástupce 
akcionáře, musí být k hlasovacímu lístku připojena plná moc podepsaná akcionářem (akcionář 
– fyzická osoba) nebo osobou oprávněnou jednat za akcionáře (akcionář – právnická osoba).  
 
Je-li akcionář zastoupen správcem zapsaným v evidenci investičních nástrojů nebo 
jinou osobou oprávněnou podle zápisu v takové evidenci vykonávat práva spojená s akcií, plná 
moc se nevyžaduje, oprávnění těchto osob se prokazuje výpisem ze zákonem stanovené 
evidence investičních nástrojů, který zajistí Společnost. Podpisy na plné moci musejí být úředně 
ověřené. Je-li hlasovací lístek zasílán elektronicky (tj. do datové schránky nebo na e-mail), 
musí být plná moc převedena z listinné do elektronické podoby autorizovanou konverzí.  
 
Formulář plné moci k zastoupení akcionáře, jakož i podrobnosti týkající se přijímání oznámení 
o udělení nebo odvolání plné moci a požadavky na jejich obsah jsou zveřejněny na 
internetových stránkách Společnosti https://investor.kofola.cz/valne-hromady/ do uplynutí 
lhůty pro doručení hlasovacího lístku.  
 
Akcionář – právnická osoba k hlasovacímu lístku připojí originál nebo ověřenou 
kopii výpisu z rejstříku nebo jiný hodnověrný dokument prokazující existenci 
akcionáře a oprávnění osoby nebo osob oprávněných podepsat korespondenční 
hlasování jménem akcionáře nebo podepsat plnou moc, na základě které podepsal 
hlasovací lístek zmocněnec. Pokud tyto dokumenty nejsou v českém nebo anglickém jazyce, 
musí být k nim nebo jejich potřebné části připojen úřední předklad do českého nebo anglického 
jazyka. Tyto dokumenty (vyjma plné moci) nesmějí být starší tří (3) měsíců. Veškeré podklady 
potřebné pro přijetí rozhodnutí jsou zveřejněny počínaje dnem 2. 11. 2020 na internetových 
stránkách Společnosti https://investor.kofola.cz/valne-hromady/.  
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