OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU ROZHODOVÁNÍ DISTANČNÍ (PER ROLLAM)
VALNÉ HROMADY
společnosti Komerční banka, a.s.
se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969
PSČ 114 07, IČO 45317054, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
pod spisovou značkou B 1360
(dále jen „banka")
O návrzích rozhodnutí se hlasovalo od 9. 6. 2020 do 29. 6. 2020

K bodu 1 pořadu rozhodování: Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti banky a stavu
jejího majetku za rok 2019
USNESENÍ:
Valná hromada mimo zasedání písemnou formou a za použití elektronické platformy dálkové
komunikace schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti banky a stavu jejího
majetku za rok 2019 ve znění předloženém představenstvem tak, jak ji představenstvo
publikovalo jako součást Výroční zprávy za rok 2019 na internetových stránkách banky
https://www.kb.cz/cs/o-bance/pro-investory/akcionari-akcie-a-dividendy/valne-hromady-avyplata-dividend).
Bylo odevzdáno 188 855 900 platných hlasů spojených s 188 855 900 akciemi, které představují 100 %
základního kapitálu společnosti Komerční banka, a.s., sníženého o 1 193 360 akcií, s nimiž není možno
hlasovací práva vykonávat.
Pro usnesení hlasovali akcionáři mající 153 779 058 hlasů, což představuje 81,426663 % z celkového
počtu hlasů. Proti hlasovali akcionáři mající 35 076 842 hlasů, což představuje 18,573337 % z celkového
počtu hlasů.
USNESENÍ BYLO PŘIJATO DNE 29. 6. 2020.
K bodu 2 pořadu rozhodování: Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019
USNESENÍ:
Valná hromada mimo zasedání písemnou formou a za použití elektronické platformy dálkové
komunikace schvaluje řádnou účetní závěrku Komerční banky, a. s., za rok 2019 ve znění
předloženém představenstvem tak, jak ji představenstvo publikovalo jako součást Výroční zprávy
za rok 2019 na internetových stránkách banky (https://www.kb.cz/cs/o-bance/proinvestory/akcionari-akcie-a-dividendy/valne-hromady-a-vyplata-dividend).
Bylo odevzdáno 188 855 900 platných hlasů spojených s 188 855 900 akciemi, které představují 100 %
základního kapitálu společnosti Komerční banka, a.s., sníženého o 1 193 360 akcií, s nimiž není možno
hlasovací práva vykonávat.
Pro usnesení hlasovali akcionáři mající 153 779 058 hlasů, což představuje 81,426663 % z celkového
počtu hlasů. Proti hlasovali akcionáři mající 35 076 842 hlasů, což představuje 18,573337 % z celkového
počtu hlasů.
USNESENÍ BYLO PŘIJATO DNE 29. 6. 2020.

K bodu 3 pořadu rozhodování: Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2019
USNESENÍ:
Valná hromada mimo zasedání písemnou formou a za použití elektronické platformy dálkové
komunikace schvaluje rozdělení zisku Komerční banky, a. s., za rok 2019 v celkové výši
14 816 452 741,94 Kč takto:
Podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dividendy)

0,00 Kč

Nerozdělený zisk minulých let

14 816 452 741,94 Kč

Bylo odevzdáno 188 855 900 platných hlasů spojených s 188 855 900 akciemi, které představují 100 %
základního kapitálu společnosti Komerční banka, a.s., sníženého o 1 193 360 akcií, s nimiž není možno
hlasovací práva vykonávat.
Pro usnesení hlasovali akcionáři mající 153 267 963 hlasů, což představuje 81,156036 % z celkového
počtu hlasů. Proti hlasovali akcionáři mající 35 587 937 hlasů, což představuje 18,843964 % z celkového
počtu hlasů.
USNESENÍ BYLO PŘIJATO DNE 29. 6. 2020.

K bodu 4 pořadu rozhodování: Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2019
USNESENÍ:
Valná hromada mimo zasedání písemnou formou a za použití elektronické platformy dálkové
komunikace schvaluje konsolidovanou účetní závěrku Komerční banky, a. s., za rok 2019 ve znění
předloženém představenstvem tak, jak ji představenstvo publikovalo jako součást Výroční zprávy
za rok 2019 na internetových stránkách banky (https://www.kb.cz/cs/o-bance/proinvestory/akcionari-akcie-a-dividendy/valne-hromady-a-vyplata-dividend).
Bylo odevzdáno 188 855 900 platných hlasů spojených s 188 855 900 akciemi, které představují 100 %
základního kapitálu společnosti Komerční banka, a.s., sníženého o 1 193 360 akcií, s nimiž není možno
hlasovací práva vykonávat.
Pro usnesení hlasovali akcionáři mající 153 779 058 hlasů, což představuje 81,426663 % z celkového
počtu hlasů. Proti hlasovali akcionáři mající 35 076 842 hlasů, což představuje 18,573337 % z celkového
počtu hlasů.
USNESENÍ BYLO PŘIJATO DNE 29. 6. 2020.

K bodu 5 pořadu rozhodování: Volba členky dozorčí rady
USNESENÍ:
Valná hromada mimo zasedání písemnou formou a za použití elektronické platformy dálkové
komunikace volí členkou dozorčí rady paní Maylis Coupet, datum narození 6. prosince 1981,
bytem 57 avenue de la République 75011, Paříž, Francouzská republika.
Bylo odevzdáno 188 855 900 platných hlasů spojených s 188 855 900 akciemi, které představují 100 %
základního kapitálu společnosti Komerční banka, a.s., sníženého o 1 193 360 akcií, s nimiž není možno
hlasovací práva vykonávat.
Pro usnesení hlasovali akcionáři mající 132 817 225 hlasů, což představuje 70,327284 % z celkového
počtu hlasů. Proti hlasovali akcionáři mající 56 038 675 hlasů, což představuje 29,672716 % z celkového
počtu hlasů.
USNESENÍ BYLO PŘIJATO DNE 29. 6. 2020.

K bodu 6 pořadu rozhodování: Schválení Politiky odměňování
USNESENÍ:
Valná hromada mimo zasedání písemnou formou a za použití elektronické platformy dálkové
komunikace schvaluje Politiku odměňování ve znění předloženém představenstvem tak, jak ji
představenstvo publikovalo na internetových stránkách banky (https://www.kb.cz/cs/obance/pro-investory/akcionari-akcie-a-dividendy/valne-hromady-a-vyplata-dividend).
Bylo odevzdáno 188 855 900 platných hlasů spojených s 188 855 900 akciemi, které představují 100 %
základního kapitálu společnosti Komerční banka, a.s., sníženého o 1 193 360 akcií, s nimiž není možno
hlasovací práva vykonávat.
Pro usnesení hlasovali akcionáři mající 125 173 544 hlasů, což představuje 66,279922 % z celkového
počtu hlasů. Proti hlasovali akcionáři mající 63 682 356 hlasů, což představuje 33,720078 % z celkového
počtu hlasů.
USNESENÍ BYLO PŘIJATO DNE 29. 6. 2020.
K bodu 7 pořadu rozhodování: Rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu pro rok 2020
USNESENÍ:
Valná hromada mimo zasedání písemnou formou a za použití elektronické platformy dálkové
komunikace určuje jako externího auditora Komerční banky, a. s., pro rok 2020 společnost
Deloitte Audit s.r.o., se sídlem Italská 2581/67, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO 49620592 a pro
pobočku Komerční banky, a. s., umístěnou na území Slovenské republiky Deloitte Audit s.r.o., se
sídlem Digital Park II, Einsteinova 23, Bratislava 851 01.
Bylo odevzdáno 188 855 900 platných hlasů spojených s 188 855 900 akciemi, které představují 100 %
základního kapitálu společnosti Komerční banka, a.s., sníženého o 1 193 360 akcií, s nimiž není možno
hlasovací práva vykonávat.

Pro usnesení hlasovali akcionáři mající 154 043 800 hlasů, což představuje 81,566845 % z celkového
počtu hlasů. Proti hlasovali akcionáři mající 34 812 100 hlasů, což představuje 18,433155 % z celkového
počtu hlasů.
USNESENÍ BYLO PŘIJATO DNE 29. 6. 2020.

Všechny návrhy usnesení předložené představenstvem byly v 1. kole rozhodování per rollam přijaty.
Druhé kolo rozhodování per rollam se neuskuteční.

Představenstvo banky Komerční banka, a. s.

