
OZNÁMENÍ O DOPLNĚNÍ POŘADU VALNÉ HROMADY A ZNĚNÍ PROTINÁVRHU 

KVALIFIKOVANÉHO AKCIONÁŘE SE STANOVISKEM PŘEDSTAVENSTVA 

představenstvo společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s., IČ: 242 61 980, se sídlem Nad 

Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava (dále jen „Společnost“),  

v souvislosti s řádnou valnou hromadou Společnosti, která se bude konat dne 25. 8. 2017 od 

10:00 hod. v sídle Společnosti na adrese Nad Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava 

(dále jen „Valná hromada“) a v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních 

společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „ZOK“),  

tímto oznamuje 

A) doplnění pořadu jednání Valné hromady v souladu se žádostí kvalifikovaného 

akcionáře,  

B) znění protinávrhu kvalifikovaného akcionáře k bodu č. 3 pořadu jednání valné hromady 

a stanovisko představenstva k tomuto protinávrhu. 

 

ad A) Oznámení o doplnění pořadu jednání valné hromady 

Dne 7. 8. 2017 představenstvo obdrželo žádost kvalifikovaného akcionáře, společnosti AETOS 

a.s., IČ: 061 67 446, se sídlem Nad Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava, vlastnícího 

12.483.804 kusů akcií vydaných Společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 

1.248.380.400 Kč, což odpovídá přibližně 55,99% jejího základního kapitálu (dále jen 

„Kvalifikovaný akcionář“), o zařazení nového bod 4. pořadu valné hromady s názvem 

„Schválení nabytí akcií vydaných společností Kofola ČeskoSlovensko a.s. společností 

RADENSKA, družba za polnitev mineralnih voda in brezalkoholnih pijač, d.o.o.“ 

Představenstvo tento nový bod pořadu jednání Valné hromady v souladu se žádostí 
kvalifikovaného akcionáře zařazuje jako bod č. 4 pořadu jednání Valné hromady. Stávající body 
č. 4 a 5 pořadu jednání Valné hromady (4. Diskuze a 5. Závěr) se nově označují jako body č. 
5. a 6. V návaznosti na shora uvedené bude mít Valná hromada následující pořad jednání: 

  
1. Zahájení valné hromady  

2. Schválení úvěrové smlouvy a finančních dokumentů  

3. Schválení nabytí akcií vydaných společností na základě veřejného návrhu na koupi akcií 
učiněného společností RADENSKA, družba za polnitev mineralnih voda in 
brezalkoholnih pijač, d.o.o.  

4. Schválení nabytí akcií vydaných společností Kofola ČeskoSlovensko a.s. společností 
RADENSKA, družba za polnitev mineralnih voda in brezalkoholnih pijač, d.o.o. 

5. Diskuze  

6. Závěr  

 
Znění žádosti a doplňující informace k žádosti Kvalifikovaného akcionáře: 
 
Kvalifikovaný akcionář k nově doplněnému bodu č. 4 pořadu jednání Valné hromady předložil 
následující návrh usnesení a odůvodnění: 
 
Návrh usnesení: 

„V souladu s § 301 odst. 1 písm. a) a odst. 2 zákona o obchodních korporacích ve spojení s § 

318 odst. 1 zákona o obchodních korporacích valná hromada společnosti schvaluje, že 



společnost RADENSKA, družba za polnitev mineralnih voda in brezalkoholnih pijač, d.o.o., 

společnost s ručením omezeným založená a existující podle slovinského práva, se sídlem 

Boračeva 37, 9252 Radenci, Republika Slovinsko, identifikační číslo: 5056152000, může nabýt 

až 1.114.750 kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě vydaných společností, 

každá o jmenovité hodnotě 100,- Kč a každá spojená s jedním hlasem na valné hromadě 

společnosti, které jsou přijaté k obchodování na Burze cenných papírů Praha, a.s. a evidované 

Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. pod kódem ISIN CZ0009000121, s nimiž je 

spojeno celkem 1.114.750 hlasů na valné hromadě společnosti představujících 5 % celkového 

počtu hlasů na valné hromadě společnosti, za minimální a maximální cenu 440,- Kč za každou 

akcii, a to v době od přijetí tohoto usnesení do 5 let od přijetí tohoto usnesení.“ 

Zdůvodnění: 

Dne 4. 7. 2017 učinila společnost RADENSKA, družba za polnitev mineralnih voda in 

brezalkoholnih pijač, d.o.o., společnost s ručením omezeným založená a existující podle 

slovinského práva, se sídlem Boračeva 37, 9252 Radenci, Republika Slovinsko, identifikační 

číslo: 5056152000 (dále jen „Radenska“), Veřejný návrh na koupi akcií společnosti Kofola 

ČeskoSlovensko a.s., který byl uveřejněn dne 10. 7. 2017 v obchodním věstníku pod značkou 

OV: OV00551488 (dále jen „Veřejný návrh“).  

Jelikož navržené usnesení pod bodem 3. pořadu Valné hromady omezuje možnost nabytí akcií 

společnosti Kofola ČeskoSlovensko společností Radenska pouze na základě Veřejného návrhu 

a nikoliv tedy i jinými zákonnými způsoby nabytí vlastnictví, považuje AETOS za vhodné, aby 

pro případ, že by se Valná hromada neusnesla na schválení nabytí akcií společnosti Kofola 

ČeskoSlovensko společností Radenska na základě Veřejného návrhu, jak je uvedeno v bodě 3. 

pořadu Valné hromady dle Pozvánky na valnou hromadu, případně pokud by z jakéhokoliv 

důvodu nedošlo k uskutečnění koupě akcií v souladu s Veřejným návrhem, byl zařazen výše 

uvedený bod 4. na pořad Valné hromady, jenž umožní hlasovat o schválení nabytí akcií 

společnosti Kofola ČeskoSlovensko společností Radenska kterýmkoliv zákonným způsobem 

v souladu s požadavky dle tohoto usnesení. 

Znění žádosti Kvalifikovaného akcionáře je počínaje dnem 10. 8. 2017 do dne konání valné 
hromady (včetně) zpřístupněno akcionářům k nahlédnutí v sídle Společnosti na adrese Nad 
Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava, a to v pracovních dnech od 10 do 15 hod. 
Současně je žádost Kvalifikovaného akcionáře počínaje dnem 10. 8. 2017 zpřístupněna 
akcionářům na internetových stránkách Společnosti www.firma.kofola.cz, pod odkazem 
„INVESTOR“, v sekci „Valná hromada“. Informace pro akcionáře budou rovněž poskytovány v 
den a v místě konání valné hromady. 
 
Ad B) Znění protinávrhu kvalifikovaného akcionáře k bodu č. 3 pořadu jednání 

valné hromady a stanovisko představenstva k tomuto protinávrhu 

Pozvánka na Valnou hromadu byla zveřejněna dne 25. 7. 2017, značka OV: OV00595672. 
Spolu s žádostí o zařazení záležitosti na pořad jednání Valné hromady doručil Kvalifikovaný 
akcionář Společnosti dne 7. 8. 2017 protinávrh týkající se bodu 3. pořadu Valné hromady 
(Schválení nabytí akcií vydaných společností na základě veřejného návrhu na koupi akcií 
učiněného společností RADENSKA, družba za polnitev mineralnih voda in brezalkoholnih pijač, 
d.o.o.). Protinávrh byl tedy doručen ve lhůtě určené stanovami Společnosti pro doručování 
návrhů a protinávrhů akcionářů k bodům pořadu valné hromady. 

 
Znění protinávrhu a doplňující informace: 
 

http://www.firma.kofola.cz/


Návrh usnesení k bodu 3.: 

„V souladu s § 301 odst. 1 písm. a) a odst. 2 zákona o obchodních korporacích ve spojení s § 

318 odst. 1 zákona o obchodních korporacích valná hromada společnosti schvaluje, že 

společnost RADENSKA, družba za polnitev mineralnih voda in brezalkoholnih pijač, d.o.o., 

společnost s ručením omezeným založená a existující podle slovinského práva, se sídlem 

Boračeva 37, 9252 Radenci, Republika Slovinsko, identifikační číslo: 5056152000, může nabýt 

až 1.114.750 kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě vydaných společností, 

každá o jmenovité hodnotě 100,- Kč a každá spojená s jedním hlasem na valné hromadě 

společnosti, které jsou přijaté k obchodování na Burze cenných papírů Praha, a.s. a evidované 

Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. pod kódem ISIN CZ0009000121, s nimiž je 

spojeno celkem 1.114.750 hlasů na valné hromadě společnosti představujících 5 % celkového 

počtu hlasů na valné hromadě společnosti, a to na základě veřejného návrhu na koupi akcií 

společnosti učiněného společností RADENSKA, družba za polnitev mineralnih voda in 

brezalkoholnih pijač, d.o.o. ze dne 4. července 2017, který byl uveřejněn dne 10. července 

2017, ve znění jeho změn ze dne 7. srpna 2017, zveřejněných dne 9. srpna 2017, za 

minimální a maximální cenu 440,- Kč za každou akcii nabývanou podle uvedeného veřejného 

návrhu a v době od přijetí tohoto usnesení do 5 let od přijetí tohoto usnesení.“ 

 
Dne 9. 8. 2017 bylo zveřejněno oznámení ze dne 7. 8. 2017 společnosti RADENSKA, družba 

za polnitev mineralnih voda in brezalkoholnih pijač, d.o.o., společnost s ručením omezeným 

založená a existující podle slovinského práva, se sídlem Boračeva 37, 9252 Radenci, Republika 

Slovinsko, identifikační číslo: 5056152000, o změně nabídkového dokumentu, tj. veřejného 

návrhu na koupi akcií Společnosti učiněného společností RADENSKA, družba za polnitev 

mineralnih voda in brezalkoholnih pijač, d.o.o. ze dne 4. července 2017, který byl uveřejněn 

dne 10. července 2017. S ohledem na změny uvedeného veřejného návrhu společnost AETOS 

uplatnila výše uvedený protinávrh k bodu 3 pořadu Valné hromady: 

Stanovisko představenstva: 
 
Představenstvo vzalo protinávrh Kvalifikovaného akcionáře k bodu 3 pořadu valné hromady na 

vědomí a s ohledem na změny veřejné nabídky ze dne 7. 8. 2017, zveřejněné dne 9. 8. 2017, 

představenstvo doporučuje valné hromadě schválit návrh v podobě předložené Kvalifikovaným 

akcionářem. 

Znění protinávrhu Kvalifikovaného akcionáře je součástí výše uvedené žádosti o doplnění 
záležitosti na pořad valné hromady a je zpřístupněno způsobem uvedeným výše. 
 
V Ostravě, dne 10. 8. 2017 
 
 

představenstvo 
Kofola ČeskoSlovensko a.s. 


