Řádná valná hromada společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. konaná
dne 21. 6. 2017
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 21. 6. 2017
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 2016 a
konsolidované účetní závěrky skupiny Kofola ČeskoSlovensko za rok 2016

PRO
Návrh usnesení (1) :
Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti
k 31. 12. 2016.

Návrh usnesení (2):
Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku PRO
skupiny Kofola ČeskoSlovensko k 31. 12. 2016.

PROTI

ZDRŽEL SE

PROTI

ZDRŽEL SE

Usnesení k bodu č. 5 pořadu: Rozhodnutí o rozdělení zisku Společnosti za rok 2016
PRO
Návrh usnesení:
Valná hromada Společnosti schvaluje rozdělení zisku
Společnosti za rok 2016 tak, že zisk vytvořený Společností
v roce 2016 výši 245.705.708,13 Kč spolu s částí
nerozděleného zisku minulých let ve výši 211.341.791,87 Kč, tj.
celkem částka ve výši 457.047.500,- Kč budou rozděleny
mezi akcionáře jako podíl na zisku (dále jen „dividenda“).
Dividenda činí 20,50 Kč na jednu akcii před zdaněním. Konečná
částka určená k výplatě akcionářům Společnosti bude ponížena
o částku odpovídající záloze na podíl na zisku ve výši
156.065.000,- Kč, o jejíž výplatě rozhodlo představenstvo
Společnosti dne 7. 11. 2016. Částka vyplácená na základě
tohoto rozhodnutí valné hromady bude činit 300.982.500,Kč, což představuje 13,50 Kč na jednu akcii před zdaněním.

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 14.
červen 2017. Právo na dividendu budou mít osoby, které

PROTI

ZDRŽEL SE

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 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 21. 7. 2017.
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 21. 7. 2020.
Usnesení k bodu č. 6 pořadu: Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní
období kalendářního roku 2017
PRO
Návrh usnesení:
Valná hromada Společnosti určuje auditorem k provedení
povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2017
společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., IČO:
40765521, se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha
4.

PROTI

ZDRŽEL SE

Usnesení k bodu č. 7 pořadu: Vzetí na vědomí odstoupení člena dozorčí rady a výboru pro
audit, pana Ivana Jakúbka, a na žádost odstupujícího člena dozorčí rady a výboru pro
audit schválení jiného okamžiku zániku jeho funkcí a volba člena dozorčí rady a výboru
pro audit Společnosti
PRO
Návrh usnesení (1):
Valná hromada Společnosti projednala oznámení pana Ivana
Jakúbka, nar. 22. 11. 1978, bytem 81102 Bratislava, Drotarska
cesta 90, Slovenská republika, o odstoupení z funkce člena
dozorčí rady a člena výboru pro audit a na žádost pana Ivana
Jakúbka tímto schvaluje zánik jeho funkce člena dozorčí rady a
funkce člena výboru pro audit k 21. 6. 2017.

PROTI

ZDRŽEL SE

PRO
Návrh usnesení (2):
Valná hromada Společnosti jmenuje do funkce člena dozorčí
rady pana Martina Chocholáčka, nar. 9. ledna 1981, bytem
Chropov 21, Chropov 908 64, Slovenská republika.

PROTI

ZDRŽEL SE

PRO
Návrh usnesení (3):
Valná hromada Společnosti jmenuje do funkce člena výboru
pro audit pana Martina Chocholáčka, nar. 9. ledna 1981, bytem
Chropov 21, Chropov 908 64, Slovenská republika.

PROTI

ZDRŽEL SE

Usnesení k bodu č. 8 pořadu: Vzetí na vědomí odstoupení člena výboru pro audit, pana
Marka Piecha, a na žádost odstupujícího člena výboru pro audit schválení jiného
okamžiku zániku jeho funkce a volba člena výboru pro audit Společnosti
PRO
Návrh usnesení (1):
Valná hromada Společnosti projednala oznámení pana Marka
Piecha, nar. 20. 5. 1966, bytem Gudrichova 157, 747 61
Raduň, o odstoupení z funkce člena výboru pro audit a na
žádost pana Marka Piecha tímto schvaluje zánik jeho funkce
člena výboru pro audit k 21. 6. 2017.

PROTI

ZDRŽEL SE

PRO
Návrh usnesení (2):
Valná hromada Společnosti jmenuje do funkce člena výboru
pro audit Ing. Petra Šobotníka, nar. 16. 5. 1954, bytem
Jeseniova 2861/46, 130 00 Praha 3.

PROTI

ZDRŽEL SE

