Kofola ČeskoSlovensko a.s.
IČ: 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 25 8. 2017
Usnesení č. 1: Zahájení valné hromady - Volba předsedy valné hromady,
zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů, schválení
jednacího a hlasovacího řádu valné hromady, schválení pořízení zvukového
záznamu z průběhu valné hromady společností a schválení pořízení zvukového
záznamu z průběhu valné hromady akcionáři
Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastnící celkem 20.894.965 kusů akcií o celkové jmenovité
hodnotě 2,089.496.500,- Kč, s nimiž je spojeno 20.894.965 hlasů a které představují 93,73 %
základního kapitálu Společnosti sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 305.200,- Kč, které
jsou v držení Společnosti a se kterými není možno vykonávat hlasovací práva. Valná hromada
byla v době hlasování usnášeníschopná. S každou akcií Společnosti je spojen 1 hlas.
Pro volbu předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené
sčítáním hlasů hlasovali akcionáři takto:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
NEODEVZDANÝCH
NEPLATNÝCH

20.795.010 hlasů
20 hlasů
99.935 hlasů

%
hlasů
akcionářů
99,52 %
0,0017%
0,4783%

přítomných

Pro schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady hlasovali akcionáři takto:
%
hlasů
přítomných
akcionářů
PRO
20.795.000 hlasů
99,52%
PROTI
ZDRŽEL SE
99.965 hlasů
0,48 %
NEODEVZDANÝCH
NEPLATNÝCH

Pro schválení pořízení zvukového záznamu z průběhu valné hromady Společností hlasovali
akcionáři takto:
%
hlasů
přítomných
akcionářů
PRO
20.795.000 hlasů
99,52%
PROTI
20 hlasů
0,0017%
ZDRŽEL SE
99.945 hlasů
0,4783%
NEODEVZDANÝCH
NEPLATNÝCH
Pro schválení pořízení zvukového záznamu z průběhu valné hromady akcionáři hlasovali
akcionáři takto:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
NEODEVZDANÝCH
NEPLATNÝCH

99.965 hlasů
20.795.000 hlasů

%
hlasů
akcionářů
0,48%
99,52%

přítomných

Bod 2: Schválení úvěrové smlouvy a finančních dokumentů
Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastnící celkem 21.030.539 kusů akcií o celkové jmenovité
hodnotě 2,103.053.900,- Kč, s nimiž je spojeno 21.030.539 hlasů a které představují 94,34 %
základního kapitálu Společnosti sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 305.200,- Kč, které
jsou v držení Společnosti a se kterými není možno vykonávat hlasovací práva. Valná hromada
byla v době hlasování usnášeníschopná. S každou akcií Společnosti je spojen 1 hlas.
Pro rozhodnutí o schválení úvěrové smlouvy a finančních dokumentů dle návrhu
představenstva společnosti hlasovali akcionáři takto:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
NEODEVZDANÝCH
NEPLATNÝCH

20.930.594 klasů
99.933 hlasů
12 hlasů

%
hlasů
akcionářů
99,52 %
0,475%
0,005%

přítomných

O protinávrhu akcionáře společnosti Karlovarské minerální vody a.s. se již nehlasovalo.
Bod 3: Schválení nabytí akcií vydaných společností na základě veřejného návrhu
na koupi akcií učiněného společností RADENSKA, družba za polnitev mineralnih
voda in brezalkoholnih pijač, d.o.o.
Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastnící celkem 21.030.539 kusů akcií o celkové jmenovité
hodnotě 2,103.053.900,- Kč, s nimiž je spojeno 21.030.539 hlasů a které představují 94,34 %
základního kapitálu Společnosti sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 305.200,- Kč, které
jsou v držení Společnosti a se kterými není možno vykonávat hlasovací práva. Valná hromada
byla v době hlasování usnášeníschopná. S každou akcií Společnosti je spojen 1 hlas.

Pro rozhodnutí o schválení usnesení o nabytí akcií vydaných společností na základě veřejného
návrhu na koupi akcií učiněného společností RADENSKA, družba za polnitev mineralnih voda
in brezalkoholnih pijač, d.o.o. dle návrhu představenstva hlasovali akcionáři takto:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
NEDEOVZDANÝCH
NEPLATNÝCH

0
20.894.963 hlasů
135.576 hlasů

%
hlasů
akcionářů
0%
99,35%
0,65%

přítomných

Pro rozhodnutí o schválení usnesení o nabytí akcií vydaných společností na základě veřejného
návrhu na koupi akcií učiněného společností RADENSKA, družba za polnitev mineralnih voda
in brezalkoholnih pijač, d.o.o. dle protinávrhu kvalifikovaného akcionáře – AETOS a.s. hlasovali
akcionáři takto:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
NEODEVZDANÝCH
NEPLATNÝCH

20.795.000 hlasů
99.933 hlasů
135.606 hlasů

%
hlasů
akcionářů
98,88%
0,47%
0,65%

přítomných

O protinávrhu akcionáře společnosti Karlovarské minerální vody a.s. se již nehlasovalo.
Bod 4. Schválení nabytí akcií vydaných společností Kofola ČeskoSlovensko a.s.
společností RADENSKA, družba za polnitev mineralnih voda in brezalkoholnih pijač,
d.o.o.
Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastnící celkem 20.894.965 kusů akcií o celkové jmenovité
hodnotě 2,089.496.500,- Kč, s nimiž je spojeno 20.894.965 hlasů a které představují 93,73 %
základního kapitálu Společnosti sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 305.200,- Kč, které
jsou v držení Společnosti a se kterými není možno vykonávat hlasovací práva. Valná hromada
byla v době hlasování usnášeníschopná. S každou akcií Společnosti je spojen 1 hlas.
Pro rozhodnutí o usnesení, že nebude hlasováno o bodu č. 4 programu valné hromady, neboť
se jedná o stejné usnesení, jaké bylo schváleno pod bodem 3, dle návrhu akcionáře –
Karlovarské minerální vody a.s. hlasovali akcionáři takto:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
NEODEVZDANÝCH
NEPLATNÝCH

99.933 hlasů
20.795.000 hlasů
32 hlasů

%
hlasů
akcionářů
0,48%
99,52%
(0,00015%)

přítomných

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastnící celkem 21.030.539 kusů akcií o celkové jmenovité
hodnotě 2,103.053.900,- Kč, s nimiž je spojeno 21.030.539 hlasů a které představují 94,34 %
základního kapitálu Společnosti sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 305.200,- Kč, které
jsou v držení Společnosti a se kterými není možno vykonávat hlasovací práva. Valná hromada
byla v době hlasování usnášeníschopná. S každou akcií Společnosti je spojen 1 hlas.
Pro rozhodnutí o schválení usnesení o nabytí akcií vydaných společností Kofola ČeskoSlovensko
a.s. společností RADENSKA, družba za polnitev mineralnih voda in brezalkoholnih pijač, d.o.o.
dle návrhu kvalifikovaného akcionáře – společnosti AETOS a.s., hlasovali akcionáři takto:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
NEODEVZDANÝCH
NEPLATNÝCH

20.795.000 hlasů
99.933 hlasů
135.586 hlasů
20 hlasů

%
hlasů
akcionářů
98,88%
0,48%
0,64%
(0,00009%)

přítomných

O protinávrhu akcionáře společnosti Karlovarské minerální vody a.s. se již nehlasovalo.
Bod 5: Diskuze
K tomuto bodu neproběhlo žádné hlasování.

