
HLASOVACÍ LÍSTEK 

pro rozhodnutí mimo zasedání (per rollam) valné hromady Kofola ČeskoSlovensko a.s. 

 

 

 

 

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

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)  

 

 

 

 

 

 



HLASOVACÍ LÍSTEK 

pro rozhodnutí mimo zasedání (per rollam) valné hromady Kofola ČeskoSlovensko a.s. 
 

Rozhodnutí o rozdělení zisku Společnosti za rok 2021 

 
Návrh usnesení: 
 
„Valná hromada Společnosti schvaluje rozdělení zisku 

Společnosti za rok 2021 v celkové výši 279.897.063,70 Kč tak, 

že: 

 

a) část zisku ve výši 251.899.012,40 Kč bude rozdělena 

mezi akcionáře jako podíl na zisku (dále jen 

„dividenda“). Dividenda činí 11,30 Kč na jednu akcii 

před zdaněním. Rozhodným dnem pro uplatnění práva 

na dividendu je sedmý pracovní den následující po dni 

přijetí rozhodnutí valné hromady postupem per rollam, 

ve kterém bylo rozhodnuto o rozdělení zisku. Rozhodnutí 

mimo zasedání je přijato dnem, kdy bude doručen 

hlasovací lístek posledního akcionáře, nebo marným 

uplynutím posledního dne stanovené lhůty k doručení 

hlasovacího lístku, bylo-li dosaženo počtu hlasů 

potřebného k přijetí rozhodnutí. Bude-li rozhodnutí 

přijato uplynutím lhůty k doručení hlasovacího lístku, je 

rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu  

30. 9. 2022. Právo na dividendu budou mít osoby, které 

budou akcionáři Společnosti k rozhodnému dni pro 

uplatnění práva na dividendu. Uvedená částka dividendy 

je vypočtena z celkového počtu vydaných akcií 

Společnosti, který činí 22.291.948 akcií. Dividenda 

připadající na vlastní akcie 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 7. 11. 2022. Výplata dividendy 

bude provedena prostřednictvím České spořitelny, a.s., 

IČO: 452 44 782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 

4, PSČ 140 00, způsobem uvedeným v návrhu 

představenstva na rozdělení zisku Společnosti za rok 

2021 uveřejněném na internetových stránkách 

Společnosti https://investor.kofola.cz/valne-hromady/ 

  

PRO  

 

PROTI  
 

 

https://investor.kofola.cz/valne-hromady/


spolu s návrhem na rozhodnutí mimo zasedání. Výplata 

dividendy končí dnem 7. 11. 2025. 

 

b) zbylá část zisku vytvořeného Společností v roce 2021 ve 

výši 27.998.051,30 Kč bude převedena na účet 

nerozděleného zisku minulých let.“ 

 

 


