
Protinávrhy akcionářů k bodu 7 pořadu valné hromady 
 
Protinávrh akcionáře Ing. Bartolomeje Novotného 
(ohledně způsobu výplaty dividendy) 
 
Výplata dividendy akcionářům – fyzickým osobám s trvalým pobytem ve Slovenské republice 
nezastupovaným správcem cenných papírů bude uskutečněna prostřednictvím České 
spořitelny, a. s., a dále prostřednictvím jiných bank, které mají svoje pobočky zřízené na 
území Slovenské republiky, nebo prostřednictvím poštovní poukázky. 
 
 
Protinávrh akcionáře Ing. Alojze Mincera 
(ohledně způsobu výplaty dividendy) 
 
Výplata dividendy akcionářům – fyzickým osobám s trvalým pobytem ve Slovenské republice 
nezastupovaným správcem cenných papírů bude uskutečněna prostřednictvím České 
spořitelny, a. s., a dále prostřednictvím jiných bank, které mají svoje pobočky zřízené na 
území Slovenské republiky, nebo bankovním převodem na účet akcionáře zřízený u 
Slovenskej sporiteľni, přičemž bankovní poplatky by byly účtovány akcionáři. 
 
 
Stanovisko představenstva k protinávrhům akcionářů Ing. Novotného a Ing. Mincera 
 
Představenstvo vzalo na vědomí protinávrhy akcionářů ke způsobu výplaty dividendy 
akcionářům s trvalým pobytem ve Slovenské republice a doporučuje, aby valná hromada 
schválila návrh předložený představenstvem. Přijetí protinávrhu akcionářů by vedlo ke 
zvýhodnění akcionářů s trvalým pobytem ve Slovenské republice před akcionáři z ostatních 
zahraničních zemí. Výplata na účet akcionáře vedený u banky mimo ČR je z hlediska 
nákladovosti takového způsobu výplaty neefektivní. Na straně společnosti by celkové 
náklady na výplatu jednoho akcionáře ze Slovenské republiky podstatně přesáhly náklady na 
výplatu jednoho akcionáře z ostatních skupin akcionářů. Navrhovaný způsob výplaty 
dividendy vychází z principu stejného zacházení s akcionáři. 
 
 
Protinávrh akcionáře Ing. Františka Štěpánka 
 
 Podíl na zisku přiznaný akcionářům společnosti (dále jen „dividendu“) ve výši 40 Kč na 

akcii po zdanění, což představuje cca 81%. 
 Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je  20. červen 2014. 
 Představenstvo  navrhne  konkrétní tantiémy pro jednotlivé členy  představenstva a DR 

navrhne konkrétní tantiémy pro své členy, které na ně mají nárok. VH návrh schválí nebo 
upraví. Součet odměn pak dá příslušný  podíl na zisku. O případný rozdíl se navýší 
převod na účet nerozděleného zisku minulých let. 

 V ostatním se návrh představenstva předložený valné hromadě nemění. 
 
Stanovisko představenstva k protinávrhu akcionáře Ing. Štěpánka 
 
Představenstvo vzalo protinávrh akcionáře na vědomí a doporučuje, aby valná hromada 
schválila návrh předložený představenstvem. 
 
 
 
 


