NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU SPOLEČNOSTI ZA ROK 2019
Představenstvo společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s., akciové společnosti založené dle
práva České republiky, se sídlem Nad Porubkou 2278/31a, 708 00 Ostrava, Česká republika,
IČ: 242 61 980, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl
B., vložka č. 10735 (dále jen „Společnost“) po projednání a schválení v představenstvu i
dozorčí radě Společnosti předkládá valné hromadě tento návrh na rozdělení zisku Společnosti
za účetní období od 1.1. do 31.12.2019 v celkové výši 472.901.000,11 Kč takto:


část zisku vytvořeného Společností v roce 2019 ve výši 171.959.702,11 Kč převést
na účet nerozděleného zisku minulých let;



část zisku vytvořeného Společností v roce 2019 ve výši 300.941.298,- Kč jako podíl
na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dále jen „dividenda“).

Dividenda navrhovaná k rozdělení mezi akcionáře Společnosti činí 13,50 Kč na jednu akcii před
zdaněním.
Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 26. října 2020. Právo na dividendu
budou mít osoby, které budou akcionáři společnosti k rozhodnému dni pro uplatnění práva na
dividendu dle předchozí věty, dle výpisu z registru emitenta vedeného u Centrálního depozitáře
cenných papírů, který zajistí Společnost.
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.
Výplata dividendy bude provedena prostřednictvím České spořitelny, a.s., IČ: 45244782, se
sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00.
Veškeré originály dokladů k výplatě zasílat na doručovací adresu:
Česká spořitelna, a.s. – centrála v Praze
8430 Back Office investičních produktů
Budějovická 1518/13b
14000 Praha 4
Informace na: e-mail: nsmidova@csas.cz
Dividenda bude vyplácena následujícím způsobem:
1. Akcionářům – fyzickým osobám s trvalým pobytem na území České republiky
uvedeným ve výpisu z registru akcionářů Společnosti vedeném v Centrálním depozitáři
cenných papírů, a.s. k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu (dále jen „CDCP“)
bude výplata provedena na pobočkách České Spořitelny, a to hotovostním nebo
bezhotovostním převodem. Bezhotovostní převod dividendy bude proveden pouze na účet
vedený v peněžním ústavu na území České republiky. V hotovosti si akcionář dividendu
vyzvedne osobně na pobočce ČS v termínu od 2.12.2020 do 2.12.2023 po předložení
platného průkazu totožnosti a po podpisu čestného prohlášení o daňové rezidenci. Zástupci
akcionáře bude dividenda vyplacena na základě předložení platného průkazu totožnosti,
plné moci a čestného prohlášení o daňové rezidenci akcionáře, není-li toto čestné prohlášení
součástí předkládané plné moci. Podpisy akcionáře nebo zmocnitele na plné moci a čestném

prohlášení o daňové rezidenci musí být úředně ověřeny pouze v případě, že celková výše
vyplácené hrubé dividendy převyšuje částku 10 000 Kč (slovy deset tisíc korun českých).
2. Akcionářům – právnickým osobám se sídlem na území České republiky uvedeným
v CDCP bude výplata provedena po zaslání zúčtovacích údajů v písemné formě (název
peněžního ústavu na území České republiky, jeho kód a adresa, číslo účtu včetně
variabilního a specifického symbolu). Tyto údaje musí být opatřeny úředně ověřenými
podpisy statutárních zástupců akcionáře. Zároveň připojí výpis z obchodního rejstříku ne
starší než 3 (tři) měsíce, vytištěný ze stránek Justice.cz a čestné prohlášení o rezidentství.
Po obdržení všech údajů Česká Spořitelna provede výplatu dividend bezhotovostním
převodem na takto sdělený účet a zajistí vystavení a doručení potvrzení o výplatě dividend,
pokud si právnická osoba o toto potvrzení požádá.
3. Akcionáři – fyzické osoby s trvalým pobytem mimo území České republiky
a právnické osoby se sídlem mimo území České republiky budou vyplaceni po
zaslání zúčtovacích údajů v písemné formě (název peněžního ústavu na území České
republiky, u právnických osob název peněžního ústavu na nebo mimo území České
republiky, jeho kód a adresa, číslo účtu včetně variabilního a specifického symbolu). Tyto
osoby mají povinnost předložit Prohlášení zahraniční osoby o skutečném vlastnictví příjmu,
písemné potvrzení o jejich daňovém domicilu a čestné prohlášení o rezidentství. Všechna
sdělení uvedená v tomto odstavci musí být podepsána osobami oprávněnými disponovat
dividendami na základě výpisu z příslušného obchodního rejstříku společností či jiného
registru nebo na základě osvědčení zahraničního notáře či registrovaného úředníka a jejich
podpisy musí být úředně ověřeny s příslušným vyšším ověřením, vyžaduje-li to český právní
řád v případě úředních dokumentů vystavených v příslušném státě. Pokud jsou uvedená
potvrzení o daňovém domicilu v jiném než českém či slovenském jazyce, musí takové
potvrzení akcionář předložit úředně přeložené do českého jazyka, přičemž tento překlad má
akcionář povinnost obstarat na vlastní náklady. Tato povinnost se netýká sdělení
obsahujícího zúčtovací údaje, bude-li toto sdělení v jazyce anglickém. V případě
nepředložení těchto dokumentů, tj. řádného potvrzení o daňovém domicilu spolu
s Prohlášením zahraniční osoby o skutečném vlastnictví příjmů a čestným prohlášením o
rezidentství do 18.1.2021 bude aplikována srážková daň ve výši stanovené platnými
právními předpisy v České republice, pro fyzické osoby s trvalým pobytem na území
Slovenské republiky dle CDCP bude uplatněna sazba srážkové daně 15 % i v případě, že
Česká Spořitelna do tohoto data neobdrží podklady k výpočtu daně.
4. U akcionářů, u kterých bude v CDCP zapsán správce cenných papírů nebo
navazující evidence CDCP (dále jen „Správce“), bude vyžadováno zaslání zúčtovacích
údajů v písemné formě (název peněžního ústavu na území České republiky, jeho kód a
adresa, číslo účtu včetně variabilního a specifického symbolu). Současně správce dodá
České Spořitelně hromadné čestné prohlášení se seznamem obsahující všechny konečné
příjemce a jejich daňové rezidentství. Tito akcionáři budou prostřednictvím zapsaných
Správců upozorněni na to, že v případě, že chtějí uplatnit sníženou sazbu daně dle smlouvy
o zamezení dvojího zdanění, musí předložit prohlášení zahraniční osoby o skutečném
vlastnictví příjmu a aktuální potvrzení o daňovém domicilu, to vše do 24.11.2020. V případě,
že tyto dokumenty nebudou dodány, bude aplikována srážková daň ve výši stanovené
platnými právními předpisy v České republice.
Podmínky společné pro všechny akcionáře
Daň bude sražena za podmínek vyplývajících z platných všeobecně závazných právních
předpisů (zejména dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění (dále jen
„zákon a daních z příjmů“), případně dle příslušných smluv o zamezení dvojího zdanění
mezi Českou republikou a státem, ve kterém má daňovou rezidenci konečný vlastník příjmu
(dividendy). Akcionář, který nedodal výše uvedené dokumenty zajišťující nižší sazby srážkové

daně (dle bodu 3. a 4.) je oprávněn do 1.12.2023 požádat o refundaci daně. Žádost o refundaci
bude, za předpokladu dodání výše zmíněných dokumentů a žádosti o refundaci daně, vyřízena
do dvou měsíců od jejího obdržení a pouze v návaznosti na obdržení vratky srážkové daně od
finančního úřadu.
Dividenda je splatná dne 2. 12. 2020 s tím, že výplata dividendy na účet akcionáře u
peněžního ústavu bude provedena bez zbytečného odkladu poté, kdy Česká spořitelna obdrží
žádost akcionáře ve smyslu předcházejícího odstavců.
Výplata dividendy končí dnem 2. 12. 2023.

