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Řádná valná hromada společnosti O2 Czech Republic a.s.  
konaná dne 28. dubna 2015 

HLASOVACÍ LÍSTEK 
pro korespondenční hlas k návrhům usnesení  

uvedených v pozvánce na valnou hromadu 

 

Identifikační číslo akcionáře nebo zástupce: 
NEVYPLŇUJTE, určeno pro interní potřebu společnosti 

 

Usnesení k bodu č. 2 pořadu  

Schválení jednacího řádu valné hromady 

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady ve znění 
předloženém představenstvem společnosti. 

PRO 

 

PROTI 

 

Usnesení k bodu č. 2 pořadu 

Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených 
sčítáním hlasů 

Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedou valné hromady pana JUDr. Petra 
Kasíka, Ph.D., zapisovatelkou paní Michaelu Krškovou, ověřovateli zápisu paní Mgr. 
Evu Stočkovou a pana JUDr. Václava Filipa, Ph.D. a osobami pověřenými sčítáním 
hlasů (skrutátory) pana Petra Branta, pana Milana Váchu a pana Ing. Martina Hlaváčka. 

PRO 

 

PROTI 

 

Usnesení k bodu č. 5 pořadu 

Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2014 

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 
2014 ověřenou auditorem, která byla předložena představenstvem společnosti. 

PRO 

 

PROTI 

 

Usnesení k bodu č. 5 pořadu 

Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2014 

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku společnosti 
za rok 2014 ověřenou auditorem, která byla předložena představenstvem společnosti. 

PRO 

 

PROTI 

 

Usnesení k bodu č. 6 pořadu 

Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2014 a nerozdělených zisků společnosti 
z minulých let 

Návrh usnesení je uveden v pozvánce. 

PRO 

 

PROTI 

 

Usnesení k bodu č. 7 pořadu 

Projednání a schválení rozdělení společnosti odštěpením se vznikem nové společnosti 

Návrh usnesení je uveden v pozvánce. 

PRO 

 

PROTI 

 

Usnesení k bodu č. 8 pořadu 

Určení auditora k provedení povinného auditu společnosti pro rok 2015 

Návrh usnesení je uveden v pozvánce. 

PRO 

 

PROTI 
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…………………………………………………………………………………………… 
Jméno a příjmení / název nebo obchodní firma akcionáře 

……………………………………………………………………………………………  
Datum narození / identifikační číslo akcionáře 

……………………………………………………………………………………………  
Bydliště / sídlo akcionáře 

……………………………………………………………………………………………  
Počet a jmenovitá hodnota akcií 

……………………………………………………………………………………………  
Úředně ověřený podpis akcionáře nebo zástupce 

V případě, že akcionář je zastupován, je třeba připojit údaje o zástupci: 

……………………………………………………………………………………………  
Jméno a příjmení / název nebo obchodní firma zástupce akcionáře 

……………………………………………………………………………………………  
Datum narození / identifikační číslo zástupce akcionáře 

…………………………………………………………………………………………… 
Bydliště / sídlo zástupce akcionáře 


