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VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ K USNESENÍM ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY 
SPOLEČNOSTI ČEZ, A. S., KONANÉ DNE 27. 6. 2014

1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastnící akcie o jmenovité hodnotě 42 570 443 900 Kč, s nimiž je spojeno 

425 704 439 hlasů a které představují 79,70 % ze základního kapitálu společnosti ČEZ, a. s., sníženého o akcie 

o jmenovité hodnotě 387 502 100 Kč, které jsou v držení společnosti a se kterými není možno vykonávat hlasovací práva. 

Valná hromada byla v době hlasování usnášeníschopná. Každých 100 Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas.

Pro návrh usnesení předložený představenstvem hlasovali akcionáři takto:

Volba předsedy valné hromady % hlasů přítomných akcionářů

pro 425 562 068 hlasů 99,96 %

proti 1 350 hlasů

zdržel se 20 219 hlasů

nehlasovalo 120 538 hlasů

neplatných 264 hlasů

Volba zapisovatele valné hromady % hlasů přítomných akcionářů

pro 425 238 854 hlasů 99,89 %

proti 960 hlasů

zdržel se 2 700 hlasů

nehlasovalo 461 661 hlasů

neplatných 264 hlasů

Volba ověřovatelů zápisu valné hromady % hlasů přítomných akcionářů

pro 425 238 882 hlasů 99,89 %

proti 14 061 hlasů

zdržel se 2 692 hlasů

nehlasovalo 448 540 hlasů

neplatných 264 hlasů

Volba skrutátorů valné hromady % hlasů přítomných akcionářů

pro 425 251 940 hlasů 99,89 %

proti 948 hlasů

zdržel se 2 692 hlasů

nehlasovalo 448 595 hlasů

neplatných 264 hlasů
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2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013 a Souhrnná 
vysvětlující zpráva dle § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu 

 

 K tomuto bodu neproběhlo žádné hlasování.

3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti
 

 K tomuto bodu neproběhlo žádné hlasování.

4. Zpráva výboru pro audit o výsledcích činnosti

 K tomuto bodu neproběhlo žádné hlasování.

5. Rozhodnutí o změně stanov společnosti

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastnící akcie o jmenovité hodnotě 42 281 945 500 Kč, s nimiž je spojeno 

422 819 455 hlasů a které představují 79,16 % ze základního kapitálu společnosti ČEZ, a. s., sníženého o akcie 

o jmenovité hodnotě 387 502 100 Kč, které jsou v držení společnosti a se kterými není možno vykonávat hlasovací práva. 

Valná hromada byla v době hlasování usnášeníschopná. Každých 100 Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas.

Pro návrh usnesení předložený představenstvem hlasovali akcionáři takto:

% hlasů přítomných akcionářů

pro 47 964 480 hlasů 11,34 %

proti 373 309 012 hlasů

zdržel se 1 466 443 hlasů

nehlasovalo 79 490 hlasů

neplatných 30 hlasů

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastnící akcie o jmenovité hodnotě 42 281 938 900 Kč, s nimiž je spojeno 

422 819 389 hlasů a které představují 79,16 % ze základního kapitálu společnosti ČEZ, a. s., sníženého o akcie 

o jmenovité hodnotě 387 502 100 Kč, které jsou v držení společnosti a se kterými není možno vykonávat hlasovací práva. 

Valná hromada byla v době hlasování usnášeníschopná. Každých 100 Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas.

Pro návrh usnesení předložený akcionářem Ing. Františkem Štěpánkem hlasovali akcionáři takto:

% hlasů přítomných akcionářů

pro 32 079 834 hlasů 7,58 %

proti 374 619 331 hlasů

zdržel se 152 175 hlasů

nehlasovalo 15 968 049 hlasů

neplatných 0 hlasů

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastnící akcie o jmenovité hodnotě 42 281 938 900 Kč, s nimiž je spojeno 

422 819 389 hlasů a které představují 79,16 % ze základního kapitálu společnosti ČEZ, a. s., sníženého o akcie 

o jmenovité hodnotě 387 502 100 Kč, které jsou v držení společnosti a se kterými není možno vykonávat hlasovací práva. 

Valná hromada byla v době hlasování usnášeníschopná. Každých 100 Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas.

Pro návrh usnesení předložený akcionářem Česká republika – Ministerstvo fi nancí hlasovali akcionáři takto:
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% hlasů přítomných akcionářů

pro 392 426 805 hlasů 92,81 %

proti 16 297 hlasů

zdržel se 1 455 447 hlasů

nehlasovalo 28 920 840 hlasů

neplatných 0 hlasů

6. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2013

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastnící akcie o jmenovité hodnotě 42 281 850 500 Kč, s nimiž je spojeno 

422 818 505 hlasů a které představují 79,16 % ze základního kapitálu společnosti ČEZ, a. s., sníženého o akcie 

o jmenovité hodnotě 387 502 100 Kč, které jsou v držení společnosti a se kterými není možno vykonávat hlasovací práva. 

Valná hromada byla v době hlasování usnášeníschopná. Každých 100 Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas.

Pro návrh usnesení předložený představenstvem hlasovali akcionáři takto:

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 % hlasů přítomných akcionářů

pro 422 047 002 hlasů 99,81 %

proti 9 284 hlasů

zdržel se 689 615 hlasů

nehlasovalo 72 604 hlasů

neplatných 0 hlasů

Schválení konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ k 31. 12. 2013 % hlasů přítomných akcionářů

pro 422 029 958 hlasů 99,81 %

proti 22 397 hlasů

zdržel se 689 582 hlasů

nehlasovalo 76 568 hlasů

neplatných 0 hlasů

7. Rozhodnutí o rozdělení zisku ČEZ, a. s., za rok 2013

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastnící akcie o jmenovité hodnotě 42 278 834 000 Kč, s nimiž je spojeno 

422 788 340 hlasů a které představují 79,16 % ze základního kapitálu společnosti ČEZ, a. s., sníženého o akcie 

o jmenovité hodnotě 387 502 100 Kč, které jsou v držení společnosti a se kterými není možno vykonávat hlasovací práva. 

Valná hromada byla v době hlasování usnášeníschopná. Každých 100 Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas.

Pro návrh usnesení předložený představenstvem hlasovali akcionáři takto:

% hlasů přítomných akcionářů

pro 422 486 536 hlasů 99,92 %

proti 117 941 hlasů

zdržel se 134 898 hlasů

nehlasovalo 40 692 hlasů

neplatných 8 273 hlasů
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8. Aktualizace koncepce podnikatelské činnosti Skupiny ČEZ a společnosti ČEZ, a. s.

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastnící akcie o jmenovité hodnotě 42 136 581 500 Kč, s nimiž je spojeno 

421 365 815 hlasů a které představují 78,89 % ze základního kapitálu společnosti ČEZ, a. s., sníženého o akcie 

o jmenovité hodnotě 387 502 100 Kč, které jsou v držení společnosti a se kterými není možno vykonávat hlasovací práva. 

Valná hromada byla v době hlasování usnášeníschopná. Každých 100 Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas.

Pro návrh usnesení předložený představenstvem hlasovali akcionáři takto:

% hlasů přítomných akcionářů

pro 421 188 010 hlasů 99,95 %

proti 29 195 hlasů

zdržel se 102 246 hlasů

nehlasovalo 46 364 hlasů

neplatných 0 hlasů

9. Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2014, 2015 a 2016

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastnící akcie o jmenovité hodnotě 42 136 075 200 Kč, s nimiž je spojeno 

421 360 752 hlasů a které představují 78,89 % ze základního kapitálu společnosti ČEZ, a. s., sníženého o akcie 

o jmenovité hodnotě 387 502 100 Kč, které jsou v držení společnosti a se kterými není možno vykonávat hlasovací práva. 

Valná hromada byla v době hlasování usnášeníschopná. Každých 100 Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas.

Pro návrh usnesení předložený představenstvem hlasovali akcionáři takto:

% hlasů přítomných akcionářů

pro 42 528 559 hlasů 10,09 %

proti 373 541 713 hlasů

zdržel se 392 142 hlasů

nehlasovalo 4 898 338 hlasů

neplatných 0 hlasů

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastnící akcie o jmenovité hodnotě 42 136 075 200 Kč, s nimiž je spojeno 421 360 

752 hlasů a které představují 78,89 % ze základního kapitálu společnosti ČEZ, a. s., sníženého o akcie o jmenovité 

hodnotě 387 502 100 Kč, které jsou v držení společnosti a se kterými není možno vykonávat hlasovací práva. Valná 

hromada byla v době hlasování usnášeníschopná. Každých 100 Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas.

Pro návrh usnesení předložený akcionářem Česká republika – Ministerstvo fi nancí hlasovali akcionáři takto:

% hlasů přítomných akcionářů

pro 373 198 391 hlasů 88,56 %

proti 29 299 hlasů

zdržel se 865 hlasů

nehlasovalo 48 132 197 hlasů

neplatných 0 hlasů
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10. Rozhodnutí o objemu fi nančních prostředků pro poskytování darů

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastnící akcie o jmenovité hodnotě 42 136 062 200 Kč, s nimiž je spojeno 

421 360 622 hlasů a které představují 78,89 % ze základního kapitálu společnosti ČEZ, a. s., sníženého o akcie o 

jmenovité hodnotě 387 502 100 Kč, které jsou v držení společnosti a se kterými není možno vykonávat hlasovací práva. 

Valná hromada byla v době hlasování usnášeníschopná. Každých 100 Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas.

Pro návrh usnesení předložený představenstvem hlasovali akcionáři takto:

% hlasů přítomných akcionářů

pro 421 181 914 hlasů 99,95 %

proti 25 427 hlasů

zdržel se 114 556 hlasů

nehlasovalo 38 725 hlasů

neplatných 0 hlasů

11. Potvrzení kooptace, odvolání a volba členů dozorčí rady

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastnící akcie o jmenovité hodnotě 42 136 049 000 Kč, s nimiž je spojeno 

421 360 490 hlasů a které představují 78,89 % ze základního kapitálu společnosti ČEZ, a. s., sníženého o akcie 

o jmenovité hodnotě 387 502 100 Kč, které jsou v držení společnosti a se kterými není možno vykonávat hlasovací práva. 

Valná hromada byla v době hlasování usnášeníschopná. Každých 100 Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas. 

Pro návrhy usnesení předložené akcionářem Česká republika – Ministerstvo fi nancí hlasovali akcionáři takto:

Odvolání člena dozorčí rady – Jiří Volf % hlasů přítomných akcionářů

pro 418 123 106 hlasů 99,23 %

proti 374 345 hlasů

zdržel se 2 824 157 hlasů

nehlasovalo 38 882 hlasů

neplatných 0 hlasů

Odvolání člena dozorčí rady – Lubomír Poul % hlasů přítomných akcionářů

pro 418 123 106 hlasů 99,23 %

proti 361 224 hlasů

zdržel se 2 837 270 hlasů

nehlasovalo 38 890 hlasů

neplatných 0 hlasů

Odvolání člena dozorčí rady – Jiří Kadrnka % hlasů přítomných akcionářů

pro 418 123 114 hlasů 99,23 %

proti 361 224 hlasů

zdržel se 2 824 149 hlasů

nehlasovalo 52 003 hlasů

neplatných 0 hlasů
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Odvolání člena dozorčí rady – Milan Bajgar % hlasů přítomných akcionářů

pro 418 136 227 hlasů 99,23 %

proti 361 232 hlasů

zdržel se 2 824 149 hlasů

nehlasovalo 38 882 hlasů

neplatných 0 hlasů

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastnící akcie o jmenovité hodnotě 42 135 793 100 Kč, s nimiž je spojeno 

421 357 931 hlasů a které představují 78,89 % ze základního kapitálu společnosti ČEZ, a. s., sníženého o akcie 

o jmenovité hodnotě 387 502 100 Kč, které jsou v držení společnosti a se kterými není možno vykonávat hlasovací práva. 

Valná hromada byla v době hlasování usnášeníschopná. Každých 100 Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas.

Pro návrhy usnesení předložené představenstvem hlasovali akcionáři takto:

Volba člena dozorčí rady – Vladimír Hronek % hlasů přítomných akcionářů

pro 420 596 808 hlasů 99,81 %

proti 361 779 hlasů

zdržel se 349 893 hlasů

nehlasovalo 49 431 hlasů

neplatných 0 hlasů

Volba člena dozorčí rady – Drahoslav Šimek % hlasů přítomných akcionářů

pro 420 609 757 hlasů 99,82 %

proti 361 971 hlasů

zdržel se 349 893 hlasů

nehlasovalo 36 310 hlasů

neplatných 0 hlasů

Pro návrhy usnesení předložené akcionářem Česká republika – Ministerstvo fi nancí hlasovali akcionáři takto:

Volba člena dozorčí rady – Jiří Tyc % hlasů přítomných akcionářů

pro 406 378 719 hlasů 96,44 %

proti 191 663 hlasů

zdržel se 14 751 239 hlasů

nehlasovalo 36 310 hlasů

neplatných 0 hlasů

Volba člena dozorčí rady – Lubomír Charvát % hlasů přítomných akcionářů

pro 401 875 881 hlasů 95,37 %

proti 195 172 hlasů

zdržel se 19 250 560 hlasů

nehlasovalo 36 318 hlasů

neplatných 0 hlasů
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Volba člena dozorčí rady – Jiří Borovec % hlasů přítomných akcionářů

pro 401 876 039 hlasů 95,37 %

proti 179 000 hlasů

zdržel se 19 253 461 hlasů

nehlasovalo 49 431 hlasů

neplatných 0 hlasů

Volba člena dozorčí rady – Zdeněk Černý % hlasů přítomných akcionářů

pro 401 905 486 hlasů 95,38 %

proti 178 542 hlasů

zdržel se 19 237 593 hlasů

nehlasovalo 36 310 hlasů

neplatných 0 hlasů

Volba člena dozorčí rady – Lukáš Wagenknecht % hlasů přítomných akcionářů

pro 401 876 093 hlasů 95,37 %

proti 208 121 hlasů

zdržel se 19 237 407 hlasů

nehlasovalo 36 310 hlasů

neplatných 0 hlasů

Volba člena dozorčí rady – Vladimír Vlk % hlasů přítomných akcionářů

pro 401 892 093 hlasů 95,38 %

proti 179 000 hlasů

zdržel se 19 250 520 hlasů

nehlasovalo 36 318 hlasů

neplatných 0 hlasů

Volba člena dozorčí rady – Petr Blažek % hlasů přítomných akcionářů

pro 401 892 551 hlasů 95,38 %

proti 178 370 hlasů

zdržel se 19 237 571 hlasů

nehlasovalo 49 439 hlasů

neplatných 0 hlasů

12. Odvolání a volba členů výboru pro audit

 Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastnící akcie o jmenovité hodnotě 42 135 648 400 Kč, s nimiž je spojeno 

421 356 484 hlasů a které představují 78,89 % ze základního kapitálu společnosti ČEZ, a. s., sníženého o akcie 

o jmenovité hodnotě 387 502 100 Kč, které jsou v držení společnosti a se kterými není možno vykonávat hlasovací práva. 

Valná hromada byla v době hlasování usnášeníschopná. Každých 100 Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas.

 Pro návrhy usnesení předložené akcionářem - Česká republika – Ministerstvo fi nancí hlasovali akcionáři takto:
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Odvolání člena výboru pro audit – Jiřina Vorlová % hlasů přítomných akcionářů

pro 380 488 950 hlasů 90,30 %

proti 32 294 068 hlasů

zdržel se 8 538 428 hlasů

nehlasovalo 35 038 hlasů

neplatných 0 hlasů

Volba člena výboru pro audit – Andrea Káňová % hlasů přítomných akcionářů

pro 380 505 286 hlasů 90,30 %

proti 32 294 038 hlasů

zdržel se 8 522 286 hlasů

nehlasovalo 34 874 hlasů

neplatných 0 hlasů

Volba člena výboru pro audit – Lukáš Wagenknecht % hlasů přítomných akcionářů

pro 380 517 557 hlasů 90,30 %

proti 32 281 555 hlasů

zdržel se 8 522 498 hlasů

nehlasovalo 34 874 hlasů

neplatných 0 hlasů

13. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady
 

 Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastnící akcie o jmenovité hodnotě 40 565 442 100 Kč, s nimiž je spojeno 

405 654 421 hlasů a které představují 75,95 % ze základního kapitálu společnosti ČEZ, a. s., sníženého o akcie 

o jmenovité hodnotě 387 502 100 Kč, které jsou v držení společnosti a se kterými není možno vykonávat hlasovací práva. 

Valná hromada byla v době hlasování usnášeníschopná. Každých 100 Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas.

Pro návrh usnesení předložený představenstvem hlasovali akcionáři takto:

Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady ze dne 22. 8. 2013 – 

Jiřina Vorlová

% hlasů přítomných akcionářů

pro 405 360 806 hlasů 99,92 %

proti 101 403 hlasů

zdržel se 157 338 hlasů

nehlasovalo 34 874 hlasů

neplatných 0 hlasů

Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady ze dne 22. 8. 2013 – 

Vladimír Říha

% hlasů přítomných akcionářů

pro 405 360 776 hlasů 99,92 %

proti 101 395 hlasů

zdržel se 144 255 hlasů

nehlasovalo 47 995 hlasů

neplatných 0 hlasů
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Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady ze dne 2. 1. 2014 – 

Jan Mareš

% hlasů přítomných akcionářů

pro 405 373 952 hlasů 99,93 %

proti 101 395 hlasů

zdržel se 144 192 hlasů

nehlasovalo 34 882 hlasů

neplatných 0 hlasů

Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady ze dne 2. 1. 2014 – 

Michal Mejstřík

% hlasů přítomných akcionářů

pro 405 360 839 hlasů 99,92 %

proti 114 516 hlasů

zdržel se 144 192 hlasů

nehlasovalo 34 874 hlasů

neplatných 0 hlasů

Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady ze dne 28. 4. 2014 – 

Václav Pačes

% hlasů přítomných akcionářů

pro 405 360 831 hlasů 99,92 %

proti 101 403 hlasů

zdržel se 157 313 hlasů

nehlasovalo 34 874 hlasů

neplatných 0 hlasů

Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady ze dne 28. 4. 2014 – 

Milan Bajgar

% hlasů přítomných akcionářů

pro 405 360 831 hlasů 99,92 %

proti 101 395 hlasů

zdržel se 144 200 hlasů

nehlasovalo 47 995 hlasů

neplatných 0 hlasů

Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady ze dne 28. 4. 2014 – 

Jiří Kadrnka 

% hlasů přítomných akcionářů

pro 405 373 952 hlasů 99,93 %

proti 101 395 hlasů

zdržel se 144 192 hlasů

nehlasovalo 34 882 hlasů

neplatných 0 hlasů
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Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady ze dne 28. 4. 2014 – 

Jan Mareš 

% hlasů přítomných akcionářů

pro 405 360 839 hlasů 99,92 %

proti 114 516 hlasů

zdržel se 144 192 hlasů

nehlasovalo 34 874 hlasů

neplatných 0 hlasů

Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady ze dne 28. 4. 2014 – 

Michal Mejstřík 

% hlasů přítomných akcionářů

pro 405 360 831 hlasů 99,92 %

proti 101 403 hlasů

zdržel se 157 313 hlasů

nehlasovalo 34 874 hlasů

neplatných 0 hlasů

Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady ze dne 28. 4. 2014 – 

Lubomír Poul 

% hlasů přítomných akcionářů

pro 405 360 831 hlasů 99,92 %

proti 101 395 hlasů

zdržel se 144 200 hlasů

nehlasovalo 47 995 hlasů

neplatných 0 hlasů

Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady ze dne 28. 4. 2014 – 

Vladimír Říha 

% hlasů přítomných akcionářů

pro 405 373 952 hlasů 99,93 %

proti 101 395 hlasů

zdržel se 144 192 hlasů

nehlasovalo 34 882 hlasů

neplatných 0 hlasů

Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady ze dne 28. 4. 2014 – 

Jiří Volf 

% hlasů přítomných akcionářů

pro 405 360 839 hlasů 99,92 %

proti 114 516 hlasů

zdržel se 144 192 hlasů

nehlasovalo 34 874 hlasů

neplatných 0 hlasů
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Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady ze dne 28. 4. 2014 – 

Vladimír Hronek 

% hlasů přítomných akcionářů

pro 405 360 831 hlasů 99,92 %

proti 101 403 hlasů

zdržel se 157 313 hlasů

nehlasovalo 34 874 hlasů

neplatných 0 hlasů

Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady ze dne 28. 4. 2014 – 

Radek Mucha 

% hlasů přítomných akcionářů

pro 405 360 831 hlasů 99,92 %

proti 101 395 hlasů

zdržel se 144 200 hlasů

nehlasovalo 47 995 hlasů

neplatných 0 hlasů

Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady ze dne 28. 4. 2014 – 

Jiří Novotný

% hlasů přítomných akcionářů

pro 405 373 952 hlasů 99,93 %

proti 101 395 hlasů

zdržel se 144 192 hlasů

nehlasovalo 34 882 hlasů

neplatných 0 hlasů

Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady ze dne 28. 4. 2014 – 

Drahoslav Šimek 

% hlasů přítomných akcionářů

pro 405 360 839 hlasů 99,92 %

proti 114 516 hlasů

zdržel se 144 192 hlasů

nehlasovalo 34 874 hlasů

neplatných 0 hlasů

14. Schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastnící akcie o jmenovité hodnotě 40 565 379 100 Kč, s nimiž je spojeno 

405 653 791 hlasů a které představují 75,95 % ze základního kapitálu společnosti ČEZ, a. s., sníženého o akcie 

o jmenovité hodnotě 387 502 100 Kč, které jsou v držení společnosti a se kterými není možno vykonávat hlasovací práva. 

Valná hromada byla v době hlasování usnášeníschopná. Každých 100 Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas.

Pro návrh usnesení předložený představenstvem hlasovali akcionáři takto:
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Schválení smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit ze dne 22. 8. 2013 – 

Alena Kochová

% hlasů přítomných akcionářů

pro 405 440 004 hlasů 99,94 %

proti 64 241 hlasů

zdržel se 114 672 hlasů

nehlasovalo 34 874 hlasů

neplatných 0 hlasů

Schválení smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit 22. 8. 2013 – 

Radek Neužil

% hlasů přítomných akcionářů

pro 405 439 974 hlasů 99,94 %

proti 64 233 hlasů

zdržel se 101 589 hlasů

nehlasovalo 47 995 hlasů

neplatných 0 hlasů

Schválení smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit ze dne 28. 4. 2014 – 

Alena Kochová

% hlasů přítomných akcionářů

pro 405 453 125 hlasů 99,95 %

proti 64 233 hlasů

zdržel se 101 551 hlasů

nehlasovalo 34 882 hlasů

neplatných 0 hlasů

Schválení smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit 28. 4. 2014 – 

Radek Neužil

% hlasů přítomných akcionářů

pro 405 439 982 hlasů 99,94 %

proti 77 354 hlasů

zdržel se 101 581 hlasů

nehlasovalo 34 874 hlasů

neplatných 0 hlasů

Schválení smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit ze dne 28. 4. 2014 – 

Jiřina Vorlová

% hlasů přítomných akcionářů

pro 405 440 004 hlasů 99,94 %

proti 64 241 hlasů

zdržel se 114 672 hlasů

nehlasovalo 34 874 hlasů

neplatných 0 hlasů
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Schválení smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit 28. 4. 2014 – 

Ján Dzvoník

% hlasů přítomných akcionářů

pro 405 439 974 hlasů 99,94 %

proti 64 233 hlasů

zdržel se 101 589 hlasů

nehlasovalo 47 995 hlasů

neplatných 0 hlasů

15. Závěr
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