
Řádná valná hromada společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. konaná  

dne 23. 6. 2022 

 

DOPLŇUJÍCÍ HLASOVACÍ LÍSTEK 

pro korespondenční hlas k návrhu usnesení zařazeného na pořad jednání na návrh 

kvalifikovaného akcionáře 

 

 

 

 

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

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 23. 6. 2022 

 

DOPLŇUJÍCÍ HLASOVACÍ LÍSTEK 

pro korespondenční hlas k návrhu usnesení doručeného kvalifikovaným akcionářem 

 

 

Usnesení k bodu č. 6 pořadu: Schválení dodatku č. 5 a dohody o konsolidovaném znění k 
úvěrové smlouvě ze dne 3. 8. 2017 

 
Bod zařazený na pořad jednání na žádost 
kvalifikovaného akcionáře, společnosti AETOS a.s., IČO: 
061 67 446, se sídlem Nad Porubkou 2278/31a, 
Poruba, 708 00 Ostrava 
 
Návrh usnesení: 
 
„Valná hromada Společnosti tímto: 

 

(a) v souvislosti se smlouvou o úvěru poskytnutém formou 

termínovaných víceúčelových linek uzavřené dne 3. 8. 

2017 mezi Společností, společností Kofola a.s., IČO: 

277 67 680, se sídlem Za Drahou 165/1, Pod 

Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, zapsanou 

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 

v Ostravě, oddíl B, vložka 3021, společností Kofola a.s., 

IČO: 36 319 198, se sídlem súp. č. 1, Rajecká Lesná 

013 15, Slovenská republika, zapsanou v obchodním 

rejstříku vedeném Okresním soudem Žilina, oddíl Sa, 

vložka 10342/L, společností UGO trade s.r.o., IČO: 277 

72 659, se sídlem Za Drahou 165/1, Pod Bezručovým 

vrchem, 794 01 Krnov, zapsanou v obchodním rejstříku 

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 

41473, jako dlužníky, Česká spořitelna a.s., IČO: 452 

44 782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 

4, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 

1171 (dále jen „ČS“) a Československá obchodní banka, 

a.s., IČO: 000 01 350, se sídlem Radlická 333/150, 150 

57 Praha 5, Česká republika, zapsaná v obchodním 

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 

BXXXVI, vložka 46, jako pověřenými vedoucími 

aranžéry a původními věřiteli a ČS jako úvěrovým 

agentem a agentem pro zajištění, ve znění dodatku č. 1 

  

PRO  

 

PROTI  

 

ZDRŽEL SE 



a dohody o konsolidovaném znění ze dne 19. září 2017, 

dodatku č. 2 ze dne 22. srpna 2018, dodatku č. 3 a 

dohody o konsolidovaném znění ze dne 14. srpna 2019 

a dodatku č. 4 a dohody o konsolidovaném znění ze 

dne 20. března 2020 (dále jen „Původní úvěrová 

smlouva“), schvaluje uzavření dodatku č. 5 a dohody o 

konsolidovaném znění (dále jen „Dodatek 5“) 

k Původní úvěrové smlouvě (Původní úvěrová smlouva 

ve znění Dodatku 5 dále jen „Dokumenty“), jehož 

předmětem je, mimo jiné, přistoupení společnosti 

Radenska, d.o.o., se sídlem Boračeva 37, 9252 Radenci, 

Slovinská republika, zapsaná ve slovinském obchodním 

rejstříku pod reg. č. 5056152000, jako dalšího dlužníka, 

poskytnutí nové úvěrové linky až do výše 

1.000.000.000,- Kč, změna úrokových sazeb, možná 

změna měny části úvěrů na euro; 

 
(b) schvaluje podmínky a transakce zamýšlené Dokumenty; 

 

(c) potvrzuje, že uzavření a plnění transakcí zamýšlených 

Dokumenty je v zájmu Společnosti ve smyslu 

ustanovení § 54 až 58 zákona o obchodních 

korporacích; 

 

(d) potvrzuje, že nezakázala představenstvu Společnosti 

uzavření Dokumentů; a 

 

(e) potvrzuje, že nezjistila žádný důvod, na základě kterého 

by měla pozastavit výkon funkce některého z členů 

orgánů Společnosti v souvislosti s uzavřením 

Dokumentů.“ 

 
 


