Kofola ČeskoSlovensko a.s.
IČO: 242 61 980
sídlo: Nad Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v
Ostravě, oddíl B, vložka 10735
(« Společnost »)

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ K USNESENÍM ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI
KONANÉ DNE 29. 11. 2021 OD 10,00 HOD. V SÍDLE SPOLEČNOSTI
Bod 1: Zahájení valné hromady – Volba předsedy valné hromady, zapisovatele,
ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů, schválení jednacího a
hlasovacího řádu valné hromady a pořízení zvukového záznamu Společností
Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastnící celkem 15.100.760 kusů akcií o celkové jmenovité
hodnotě 755.038.000,- Kč, s nimiž je spojeno 15.100.760 hlasů a které představují 71,21 %
základního kapitálu Společnosti sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 54.242.550,- Kč ve
vlastnictví Společností ovládané společnosti RADENSKA, družba za polnitev mineralnih voda in
brezalkoholnih pijač, d.o.o., se kterými není možno vykonávat hlasovací práva. Valná hromada
byla v době hlasování usnášeníschopná. S každou akcií Společnosti je spojen 1 hlas.
Pro účely hlasování o rozhodnutích přijatých v tomto bodě pořadu jednání valné hromady se
na akcionáře, kteří hlasovali korespondenčně, hledí jako na nepřítomné na valné hromadě.
Pro volbu předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené
sčítáním hlasů hlasovali přítomní akcionáři takto (USNESENÍ č. 1):

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
NEODEVZDANÝCH
NEPLATNÝCH

14.999.045 hlasů

%
hlasů
akcionářů
99,326 %

101.715 hlasů

0,674 %

přítomných

Pro schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady hlasovali akcionáři takto
(USNESENÍ č. 2):

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
NEODEVZDANÝCH
NEPLATNÝCH

14.999.045 hlasů
1.782 hlasů
99.933 hlasů

%
hlasů
akcionářů
99,326 %
0,012 %
0,662 %

přítomných

Pro schválení pořízení zvukového záznamu z průběhu valné hromady Společností hlasovali
akcionáři takto (USNESENÍ č. 3):

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
NEODEVZDANÝCH
NEPLATNÝCH

14.999.045 hlasů

%
hlasů
akcionářů
99,326 %

101.715 hlasů

0,674 %

přítomných

Bod 2: Rozhodnutí o rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů Společnosti
Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastnící celkem 15.132.563 kusů akcií o celkové jmenovité
hodnotě 756.628.150,- Kč, s nimiž je spojeno 15.132.563 hlasů a které představují 71,36 %
základního kapitálu Společnosti sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 54.242.550,- Kč ve
vlastnictví Společností ovládané společnosti RADENSKA, družba za polnitev mineralnih voda in
brezalkoholnih pijač, d.o.o., se kterými není možno vykonávat hlasovací práva. V tomto bodě
je připuštěno rovněž korespondenční hlasování a tohoto hlasování se zúčastnili akcionáři
Společnosti vlastnící celkem 31.803 kusů kmenových akcií Společnosti na jméno v zaknihované
podobě, o jmenovité hodnotě každé z nich 50,- Kč. Akcionáři hlasující korespondenčně jsou
považováni za přítomné na valné hromadě. Valná hromada byla v době hlasování
usnášeníschopná. S každou akcií Společnosti je spojen 1 hlas.
Pro rozhodnutí o rozdělení zisku Společnosti za rok 2020 a jiných vlastních zdrojů Společnosti
mezi akcionáře hlasovali akcionáři takto (USNESENÍ č. 4):

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
NEODEVZDANÝCH
NEPLATNÝCH

15.030.848 hlasů
101.715 hlasů

%
hlasů
akcionářů
99,328 %
0,672 %

přítomných

Bod 3: Informace o dividendové politice Společnosti pro období od 2021 – 2023
K tomuto bodu neproběhlo žádné hlasování.
Bod 4: Znovuzvolení (potvrzení stávajícího člena ve funkci) člena výboru pro audit
Společnosti
Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastnící celkem 15.132.563 kusů akcií o celkové jmenovité
hodnotě 756.628.150,- Kč, s nimiž je spojeno 15.132.563 hlasů a které představují 71,36 %
základního kapitálu Společnosti sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 54.242.550,- Kč ve
vlastnictví Společností ovládané společnosti RADENSKA, družba za polnitev mineralnih voda in
brezalkoholnih pijač, d.o.o., se kterými není možno vykonávat hlasovací práva. V tomto bodě
je připuštěno rovněž korespondenční hlasování a tohoto hlasování se zúčastnili akcionáři
Společnosti vlastnící celkem 31.803 kusů kmenových akcií Společnosti na jméno v zaknihované
podobě, o jmenovité hodnotě každé z nich 50,- Kč. Akcionáři hlasující korespondenčně jsou

považováni za přítomné na valné hromadě. Valná hromada byla v době hlasování
usnášeníschopná. S každou akcií Společnosti je spojen 1 hlas.
Pro znovuzvolení (potvrzení ve funkci) člena výboru pro audit, pana Petra Šobotníka, hlasovali
akcionáři takto (USNESENÍ č. 5):

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
NEODEVZDANÝCH
NEPLATNÝCH

15.012.980 hlasů
119.583 hlasů

%
hlasů
akcionářů
99,210 %
0,790 %

přítomných

Bod 5: Schválení nabytí vlastních akcií Společností a/nebo její ovládanou osobou
Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastnící celkem 15.132.563 kusů akcií o celkové jmenovité
hodnotě 756.628.150,- Kč, s nimiž je spojeno 15.132.563 hlasů a které představují 71,36 %
základního kapitálu Společnosti sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 54.242.550,- Kč ve
vlastnictví Společností ovládané společnosti RADENSKA, družba za polnitev mineralnih voda in
brezalkoholnih pijač, d.o.o., se kterými není možno vykonávat hlasovací práva. V tomto bodě
je připuštěno rovněž korespondenční hlasování a tohoto hlasování se zúčastnili akcionáři
Společnosti vlastnící celkem 31.803 kusů kmenových akcií Společnosti na jméno v zaknihované
podobě, o jmenovité hodnotě každé z nich 50,- Kč. Akcionáři hlasující korespondenčně jsou
považováni za přítomné na valné hromadě. Valná hromada byla v době hlasování
usnášeníschopná. S každou akcií Společnosti je spojen 1 hlas.
Pro rozhodnutí o schválení nabytí vlastních akcií Společností anebo její ovládanou osobou
hlasovali akcionáři takto (USNESENÍ č. 6):

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
NEODEVZDANÝCH
NEPLATNÝCH

15.032.430 hlasů
99.933 hlasů
200 hlasů

Bod 6: Diskuze
K tomuto bodu neproběhlo žádné hlasování.
Bod 7: Závěr
K tomuto bodu neproběhlo žádné hlasování.

%
hlasů
akcionářů
99,338 %
0,660 %
0,001 %

přítomných

