
Řádná valná hromada společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. konaná  

dne 29. 11. 2021 

 

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 29. 11. 2021 

 

HLASOVACÍ LÍSTEK 

pro korespondenční hlas k návrhům usnesení uvedených v pozvánce na valnou hromadu 

 

 

 
Usnesení k bodu č. 2 pořadu: Rozhodnutí o rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů 
Společnosti  
 

 
Návrh usnesení: 
  
 
„Valná hromada Společnosti schvaluje rozdělení zisku 

Společnosti za rok 2020 ve výši 181.060.131,95 Kč a části 

nerozděleného zisku minulých let ve výši 119.881.166,05 Kč, 

tedy celkem částky ve výši 300.941.298,- Kč mezi akcionáře 

(dále jen „dividenda“). Dividenda činí 13,50 Kč na jednu akcii 

před zdaněním. 

 

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 22. 11. 

2021. Právo na dividendu budou mít osoby, které 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 22.291.948 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 9. 12. 2021. Výplata dividendy bude 

provedena prostřednictvím Česká spořitelna, a.s., IČO: 452 44 

782, se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, 

způsobem předneseným této valné hromady. Výplata dividendy 

končí dnem 9. 12. 2024.“ 

 

 

 

 

 

 

  

PRO  

 

PROTI  

 

ZDRŽEL SE 



 

Usnesení k bodu č. 4 pořadu: Znovuzvolení (potvrzení stávajícího člena ve funkci) člena 
výboru pro audit Společnosti 
 

 
Návrh usnesení: 
 
„Valná hromada Společnosti rozhoduje o znovuzvolení (potvrzení 
stávajícího člena ve funkci) člena výboru pro audit Společnosti 
pana Ing. Petra Šobotníka, nar. 16. 5. 1954, bytem Jeseniova 
2861/46, Žižkov, 130 00 Praha 3 z důvodu blížícího se konce 
jeho funkčního období.“ 
 

  
PRO  

 
PROTI  

 
ZDRŽEL SE 

 

Usnesení k bodu č. 5 pořadu: Schválení nabytí vlastních akcií Společností a/nebo její 
ovládanou osobou 
 

 
Návrh usnesení: 
 
„V souladu s ust. § 301 odst. 1 písm. a) a odst. 2 zák. č. 90/2012 

Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o 

obchodních korporacích), v platném znění ("ZOK"), a ust. § 318 

odst. 1 ZOK valná hromada Společnosti schvaluje, že:  

1) Společnost a/nebo jakákoli v době přijetí tohoto usnesení 

existující nebo po přijetí tohoto usnesení vzniklá společnost 

ovládaná přímo či nepřímo Společností ("Ovládaná 

společnost") může od společnosti RADENSKA, družba za 

polnitev mineralnih voda in brezalkoholnih pijač, d.o.o., 

založené a existující podle slovinského práva, se sídlem 

Boračeva 37, 9252 Radenci, Republika Slovinsko, registrační 

číslo: 5056152000, daňové registrační číslo: SI 81280483, 

nabýt jakýmkoli způsobem nejvýše 1.084.851 kusů 

kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě vydaných 

Společností, každá o jmenovité hodnotě 50,- Kč, které jsou 

evidované Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. pod 

kódem ISIN CZ0009000121 ("Akcie"), a to v době od přijetí 

tohoto usnesení do 4 let od přijetí tohoto usnesení; a 

2) v případě, že nabytí Akcií dle bodu 1) výše bude provedeno 

za úplatu, může Společnost a/nebo Ovládaná společnost 

nabýt Akcie dle podmínek stanovených v bodu 1) výše za 

nejnižší cenu za jednu Akcii činící 250,- Kč a nejvyšší cenu 

za jednu Akcii činící 1000,- Kč.“ 

  
PRO  

 
PROTI  

 
ZDRŽEL SE 

 


