PRAVIDLA PRO ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY
MIMO ZASEDÁNÍ PÍSEMNOU FORMOU
Please see the English version at: www.o2.cz/spolecnost/en/general-meetings.

O2 Czech Republic a.s., se sídlem Praha 4, Za Brumlovkou 266/2,
PSČ 140 22, IČO 60193336, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
pod spisovou značkou B 2322
(dále jen „společnost“)
Představenstvo společnosti (dále jen „představenstvo“) tímto v souladu s § 19 zákona č. 191/2020 Sb. a v návaznosti na
Oznámení o rozhodování valné hromady per rollam („Oznámení“) zveřejněné na internetových stránkách společnosti dne
29. 4. 2020 stanoví pravidla pro rozhodování valné hromady společnosti mimo zasedání písemnou formou (dále jen
„rozhodování per rollam“).
Valná hromada bude rozhodovat o dvou okruzích hlasování:

A.

PRVNÍ OKRUH HLASOVÁNÍ NEVYŽADUJÍCÍ NOTÁŘSKÝ ZÁPIS s koncem hlasování 17. 6. 2020
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

B.

Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2019
Schválení konsolidované účetní závěrky společnosti za rok 2019
Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2019
Rozhodnutí o rozdělení emisního ážia společnosti
Určení auditora k provedení povinného auditu společnosti pro rok 2020
Opatření související s optimalizací kapitálové struktury: rozhodnutí o nabytí vlastních akcií
společnosti
Schválení politiky odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti
Volba člena výboru pro audit

DRUHÝ OKRUH HLASOVÁNÍ VYŽADUJÍCÍ NOTÁŘSKÝ ZÁPIS s koncem hlasování 2. 7. 2020
9.
10.

Opatření související s optimalizací kapitálové struktury: rozhodnutí o snížení základního kapitálu
společnosti zrušením vlastních akcií
Rozhodnutí o změně stanov společnosti

U bodů 9 a 10 se ke kladnému hlasování akcionářů vyžaduje notářský zápis pořízený českým notářem.
(záležitosti uvedené v bodech 1 až 10 v souhrnu dále jen „pořad rozhodování“).
I.

Úvodní vysvětlení

I.1.

Shrnutí všech událostí předcházejících spuštění rozhodování per rollam je uvedeno v Oznámení zveřejněném na
internetových stránkách společnosti dne 29. 4. 2020.

I.2.

Ve stručnosti lze uvést, že mimořádná opatření přijatá v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS-CoV-2
zabránila konání valné hromady svolané na 16. 4. 2020. O tom společnost informovala 9. 4. 2020.

I.3.

I nadále existují okolnosti, které podstatně znesnadňují konání valné hromady za fyzické přítomnosti akcionářů.
K tomu přistupuje i riziko možného zpřísnění opatření v případě výskytu „druhé vlny“ nákazy.

I.4.

Z důvodu nastalé nejistoty, která bude zjevně dlouhodobějšího rázu, byl přijat zákon č. 191/2020 Sb., o některých
opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení,
poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu“ (dále zde
jako „Lex COVID“), který již nabyl účinnosti a mimo jiné umožňuje – oproti dosavadnímu stavu – aby orgány
právnických osob rozhodovaly výhradně písemnou formou nebo prostředky na dálku, i když tento způsob není
výslovně upraven v jejich stanovách.

I.5.

Dne 28. 4. 2020 byl Poslaneckou sněmovnou prodloužen nouzový stav (nejméně) do 17. 5. 2020.

I.6.

S ohledem na to, že představenstvo již bylo nuceno jednou konstatovat, že valnou hromadu nelze z objektivních
důvodů konat, nepovažuje za vhodné, aby se v důsledku nejistého budoucího vývoje tato situace opakovala.

I.7.

Představenstvo po důkladném zvážení všech okolností dospělo k závěru, že v situaci, kdy není jasné, v jakém
termínu bude možné konat zasedání valné hromady bez nepřiměřených omezení, je ve smyslu Lex COVID

1

podstatně znesnadněno konání valné hromady za fyzické přítomnosti akcionářů. Proto představenstvo dne 29. 4.
2020 zveřejnilo na internetových stránkách Oznámení o rozhodování valné hromady per rollam.
I.8.

Dle představenstva není důvod zásadně měnit pořad valné hromady svolané původně na 16. 4. 2020 ani žádné
z navržených bodů odkládat, protože není zřejmé, co by znamenal odklad těchto záležitostí na neurčito, což
představenstvo s ohledem na právní jistotu považuje za nepřijatelné.

I.9.

Představenstvo stanovilo podmínky rozhodování per rollam s ohledem na zmíněné ustanovení § 19 Lex COVID,
jakož i na ustanovení § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích.

II.

Obecně k rozhodování per rollam

II.1.

Přestože se rozhodování per rollam uskutečňuje mimo zasedání valné hromady, stále jde o rozhodování
nejvyššího orgánu společnosti. Časový rámec pro hlasování a prostor pro otázky bude u per rollam zásadně delší
než při fyzickém zasedání, které obvykle probíhá jen několik hodin.

II.2.

Odlišnost od fyzického zasedání je, že při hlasování per rollam se uplatňuje zákonné pravidlo „kdo mlčí,
nesouhlasí“. Hlasovat „proti“ návrhu lze tedy tak, že akcionář nezašle žádný hlas (§ 419 odst. 1 ZOK). Kvórum pro
hlasování (rozhodná většina) se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů (§ 419 odst. 3 ZOK). Nemůže tedy
dojít k prosazení žádných návrhů menšinou hlasů. Podrobná pravidla jsou dále uvedena v čl. III až X těchto
pravidel.

II.3.

Za účelem řádného průběhu a zjištění výsledku rozhodování per rollam pověřilo představenstvo společnost
ADMINISTER, spol. s r.o., IČO 47551054, se sídlem Husova 109/19, Kutná Hora-Vnitřní Město, 284 01 Kutná
Hora, aby zorganizovala rozhodování akcionářů per rollam a zajistila veškeré kroky, které s rozhodováním souvisí.

III.

Do kdy bude možné hlasovat? Lhůty pro rozhodování per rollam

III.1.

Hlasování akcionářů v rámci rozhodování per rollam začíná dnem 11. 5. 2020 a končí
(a)

17. 6. 2020 v 17:00 hod, pokud jde o první okruh hlasování – sekce A (body 1 až 8) pořadu rozhodování; o
těchto bodech se může hlasovat prostřednictvím hlasovacích lístků, které společnost rozeslala akcionářům
spolu s těmito Pravidly a zpřístupnila je i na svých internetových stránkách; a

(b)

2. 7. 2020 v 17:00 hod, pokud jde o druhý okruh hlasování – sekce B (body 9 a 10) pořadu rozhodování;
PRO návrhy o těchto bodech se dle zákona musí hlasovat prostřednictvím notářského zápisu pořízeného
českým notářem, s čímž jsou spojené náklady dle notářského tarifu.

III.2.

K hlasům došlým před zveřejněním těchto pravidel (tedy 11. 5. 2020) nebude přihlíženo.

IV.

Kdo bude oprávněn hlasovat? Den rozhodný pro hlasování

IV.1.

Hlasovat v rámci rozhodování per rollam budou moci osoby, které budou uvedeny jako akcionáři ke dni 5. 5. 2020
(dále jen „Den rozhodný pro hlasování“) ve výpisu ze zákonem stanovené evidence, kde jsou registrovány
zaknihované akcie společnosti (dále jen „Výpis z CDCP“). Podobně se určují osoby oprávněné se účastnit valné
hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasovacího práva podle čl. 9 odst. 6 stanov společnosti.

V.

Určení akcionářů a jejich zástupců

V.1.

Společnost pořídí Výpis z CDCP podle stavu ke Dni rozhodnému pro hlasování.

V.2.

Není-li níže uvedeno něco jiného, budou akcionáři pro účely hlasování v rámci rozhodování per rollam identifikováni
takto:
(a)

Akcionáři – fyzické osoby, budou-li hlasovat bez zastoupení, budou identifikováni podle Výpisu z CDCP a
nemusí při hlasování dokládat žádné další dokumenty.

(b)

Akcionáři – právnické osoby musí při hlasování doručit originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu
prokazujícího existenci právnické osoby a způsob jednání člena statutárního orgánu za ni jejím jménem.

(c)

Zmocněnci akcionářů musí při hlasování doručit navíc originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné
moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele (k podrobnostem a výjimkám viz čl. V.4 níže).

V.3.

Budou-li listiny uvedené v čl. V.2(b) nebo V.2(c) výše vyhotoveny zahraničními orgány či institucemi nebo opatřeny
jejich ověřovacími doložkami, musí být opatřeny apostilou nebo jinou doložkou či ověřením, které jsou vyžadovány
v úředním styku českými orgány u obdobných zahraničních listin. Cizojazyčné listiny musí být rovněž opatřeny
úředním překladem do českého jazyka. Výjimku tvoří listiny v jazyce slovenském.

V.4.

Zvláštní ustanovení o plných mocích:
(a)

Není-li níže uvedeno něco jiného, společnost připustí i zastoupení akcionářů při rozhodování per rollam na
základě zmocnění, které opravňovalo též k zastupování na valné hromadě svolané na 16. 4. 2020:
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(i)

bylo-li takové zmocnění uděleno kdykoli před uveřejněním Oznámení na internetových stránkách
společnosti; a

(ii)

ať již takové zmocnění vyplývalo z formuláře plné moci publikovaného na internetových stránkách
společnosti, z jiné plné moci, nebo bylo společnosti oznámeno elektronicky některým ze způsobů
dříve stanovených společností v souvislosti s konáním minulých valných hromad společnosti.

Pokud nejpozději s doručením hlasu zástupce, bude společnosti doručen projev vůle akcionáře, kterým
zmocnění odvolá nebo omezí neslučitelně s hlasováním zástupce, společnost zastoupení nepřipustí.
(b)

Akcionáři mohou využít k udělení písemné plné moci také formuláře, který společnost uveřejnila na svých
internetových stránkách. Využití formuláře není ale povinné.

(c)

Není-li níže uvedeno něco jiného, mohou akcionáři rovněž:
(i)

oznámit společnosti na adrese o2valnahromada@per-rollam.cz udělení plné moci k zastupování při
rozhodování per rollam, jakož i její odvolání. Pokud takové oznámení neumožní společnosti
posouzení souladu plné moci se zákonnými požadavky nebo jednoznačnou identifikaci podepsané
osoby (zejména nebude-li opatřeno uznávaným elektronickým podpisem), je společnost oprávněna,
nikoli však povinna, požadovat doplňující informace k prokázání zastoupení akcionáře; nebo

(ii)

oznámit společnosti udělení plné moci k zastupování při rozhodování per rollam, jakož i její odvolání
prostřednictvím datové schránky, jejíž adresa (ID) je: j3sjbnj; takové oznámení musí rovněž
umožňovat posouzení souladu plné moci se zákonnými požadavky a v zájmu bezproblémového
zpracování je žádáno, aby v příslušné zprávě byla náležitě identifikována věc (dmAnnotation), a to ve
formě „Plná moc na rozhodování per rollam“.

Pokud bude zastoupení akcionáře prokázáno některým z uvedených způsobů, nebude společnost
vyžadovat odevzdání písemné plné moci.
V.5.

V.6.

Zvláštní ustanovení o zastupování správcem:
(a)

Společnost připustí i zastoupení akcionářů osobou zapsanou ve Výpisu z CDCP jako správce anebo jako
osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií. Pokud bude zastoupení akcionáře prokázáno uvedeným
způsobem, nebude společnost při hlasování vyžadovat odevzdání listin uvedených v čl. V.2(b) nebo V.2(c)
výše.

(b)

Společnost však nepřipustí výše uvedené zastoupení, pokud jí bude nejpozději v den, kdy příslušný
zástupce doručí společnosti projev o hlasování za akcionáře, doručen projev vůle akcionáře, kterým
uvedené zastoupení odvolá nebo omezí tak, že nebude v příslušném rozsahu umožňovat zastupování při
rozhodování per rollam.

Zvláštní ustanovení o zastupování při hlasováních o bodech 9 a 10 pořadu rozhodování:
(a)

Identifikaci akcionářů a jejich zástupců pro účely hlasování k záležitostem, kde se k takovému hlasování
vyžaduje notářský zápis, bude provádět přímo notář, u kterého bude sepisován konkrétní notářský zápis.
Společnost z toho důvodu nemůže předjímat, jaké budou v takovém případě požadavky na identifikaci osob
a na doložení oprávnění hlasovat jako zástupce akcionáře, nicméně s ohledem na obvyklou praxi českých
notářů lze předpokládat, že budou probíhat obdobnými prostředky, jaké jsou popsány v předchozích
odstavcích tohoto čl. V.

(b)

Vzhledem k tomu, že si je společnost vědoma omezení vyplývajících z opatření příslušných tuzemských
orgánů veřejné moci přijatých v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS-CoV-2 (a že je jí známo,
že určitá omezení vyplývají z opatření příslušných zahraničních orgánů veřejné moci), bylo cílem společnosti
umožnit všem akcionářům co nejsnadnější hlasování. Z toho důvodu je společnost připravena poskytnout
akcionářům na písemnou žádost kontakt na osobu, která po splnění stanovených podmínek zastoupí
akcionáře na náklady společnosti při hlasování jako zmocněnec. Písemnou žádost je třeba zaslat do datové
schránky, jejíž adresa (ID) je: j3sjbnj nebo e-mailem na e-mailovou adresu o2valnahromada@per-rollam.cz

VI.

Průběh hlasování

VI.1.

Hlasuje se prostřednictvím hlasovacích lístků („Hlasovací lístky“), které jsou zasílány spolu s těmito pravidly.
Akcionář je oprávněn upravovat hlasovací lístky pouze způsobem, který předvídá jejich struktura a obsahové
náležitosti. Ke svévolně pozměněným hlasovacím lístkům nebo vyplněným nevyhovujícím či zmatečným způsobem
nebo způsobem, který hlasovací lístek nepředpokládá, nebude přihlíženo.

VI.2.

Hlasovací lístky pro oba okruhy se liší:
(a)

Hlasovací lístky k prvému okruhu hlasování – tedy k bodům 1 až 8 pořadu rozhodování, byly rozeslány
spolu s návrhem politiky odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti (k bodu 7)
-

hlasovací lístky k tomuto okruhu obsahují variantu „PRO“ i „PROTI“, přičemž „PROTI“ lze hlasovat i
tak, že akcionář nezašle žádný hlas,
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(b)

hlasovací lístky k druhému okruhu hlasování – tedy k bodům 9 až 10 pořadu rozhodování, byly
rozeslány spolu s návrhem změn stanov společnosti (k bodu 10)
-

hlasovací lístky k tomuto okruhu obsahují variantu „PROTI“, přičemž „PROTI“ lze hlasovat i tak, že
akcionář nezašle žádný hlas,

-

hlasování „PRO“ je nutné ze zákona pouze formou notářského zápisu.

Pokud se požaduje, aby akcionáři nebo jejich zástupci při hlasování odevzdali určité listiny (zejm. plná moc nebo
výpis z obchodního rejstříku), musí být tyto listiny společnosti doručeny nejpozději v příslušné lhůtě podle VI.3 nebo
VI.4 níže. Dokud nebudou požadované listiny společnosti doručeny, nebude hlas příslušného akcionáře započítán,
i když byl předtím řádně doručen.
VI.3.

Hlasování o prvním okruhu hlasování (bodech 1 až 8 pořadu rozhodování) bude probíhat následovně:
(a)

akcionáři, kteří jsou rozhodnuti hlasovat „PRO“ návrh, vyplní Hlasovací lístky způsobem, který na nich bude
označen, a odešlou je jedním z těchto způsobů:
(i)

poštou na adresu O2 Czech Republic a.s., P.O. BOX 16, 284 01 Kutná Hora
-

(ii)

na adresu elektronické pošty o2valnahromada@per-rollam.cz
-

(iii)

v tomto případě postačí prostá elektronická kopie podepsaných Hlasovacích lístků (bez
nutnosti úředního ověření podpisů), avšak příslušná zpráva elektronické pošty musí být
podepsána uznávaným elektronickým podpisem; nebo

do datové schránky, jejíž adresa (ID) je: j3sjbnj
-

(b)

v tomto případě musí být podpisy na Hlasovacích lístcích úředně ověřené a pro zahraniční
ověřovací doložky platí obdobně totéž, co je uvedeno v čl. V.3 výše;

v tomto případě rovněž postačí prostá elektronická kopie podepsaných Hlasovacích lístků
(bez nutnosti úředního ověření podpisů i uznávaného elektronického podpisu na Hlasovacím
lístku);

akcionáři, kteří jsou rozhodnuti hlasovat „PROTI“ návrh, mohou vyplnit Hlasovací lístky způsobem, který na
nich bude označen, a odeslat je shodnými způsoby, jaké jsou uvedeny výše, nebo neodeslat žádný hlas
(§ 419 odst. 1 ZOK).

Aby byly započítány, musí být Hlasovací lístky v rámci prvního okruhu hlasování doručeny společnosti některým ze
způsobů podle tohoto čl. VI.4 nejpozději dne 17. 6. 2020 do 17:00 hod.
VI.4.

VI.5.

Hlasování bude o druhém okruhu hlasování bude probíhat následujícím způsobem:
(a)

Akcionáři, kteří jsou rozhodnuti hlasovat „PRO“ Návrh, musí dle zákona u notáře sepsat notářský zápis (dále
jen „Notářský zápis“) a odeslat jej shodnými způsoby jako v čl. VI.4.(a) výše, přičemž při využití
elektronické pošty nebo datové schránky musí být Notářský zápis autorizovaně konvertován v souladu se
zákonem č. 300/2008 Sb.

(b)

Pro účely sepsání Notářských zápisů společnost uveřejní na svých internetových stránkách vzor takového
Notářského zápisu, aby jej akcionáři (případně jejich zástupci) mohli snadno uvést v Notářském zápise
podle požadavků § 419 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. Notářský zápis, kterým se hlasuje
o Návrhu k bodu 10 pořadu rozhodování, musí obsahovat návrh úplného znění stanov, o kterém se hlasuje.

(c)

Vyhotovení notářského zápisu bude notářem zpoplatněno; před návštěvou notáře je doporučeno ověřit si
telefonicky podmínky návštěvy notáře (úřední hodiny) i podmínky sepsání zápisu, včetně požadavků na
identifikaci a částku.

(d)

Akcionáři, kteří jsou rozhodnuti hlasovat „PROTI“ návrhu, mohou vyplnit Hlasovací lístky způsobem, který na
nich bude označen a odešlou je shodnými způsoby jako výše nebo neodešlou žádný hlas (§ 419 odst. 1
ZOK); notářský zápis v tomto případě se nesepisuje.

(e)

Aby byly započítány, musí být Hlasovací lístky nebo Notářské zápisy v rámci druhého okruhu hlasování
doručeny společnosti způsoby uvedenými v tomto Oznámení a v předepsané formě nejpozději dne
2. 7. 2020 do 17:00 hod.

(f)

Jinak, pokud není v tomto oznámení výslovně stanoveno odlišně, platí pro hlasování o Návrzích k bodům 9
a 10 pořadu rozhodování obdobně totéž, co pro hlasování o bodech 1 až 8 pořadu rozhodování, jak je
popsáno v čl. VI.3 výše.

Zvláštní ustanovení o kolizi hlasování akcionáře i zástupce: Pokud pro některý Návrh bude hlasovat akcionář i jeho
zástupce, bude se do výsledku hlasování započítávat pouze to hlasování, které se uskuteční (bude společnosti
doručeno) jako první.
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VI.6.

Zvláštní ustanovení o hlasování zástupce více akcionářů: V případě, že zástupce zastupuje při hlasování více
akcionářů, připojí k hlasovacímu lístku vyplněnému dle pravidel uvedených v tomto oznámení seznam akcionářů,
za které hlasuje, a jejich identifikaci. Vzor hlasovacího lístku pro hlasování zástupce více akcionářů bude zveřejněn
na internetových stránkách společnosti.

VI.7.

Odevzdané hlasy (tj. na Hlasovacích lístcích nebo prostřednictvím Notářských zápisů) nemohou být měněny ani
odvolávány.

VI.8.

Většina rozhodná pro určení, zda byl příslušný Návrh schválen, se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů
oprávněných hlasovat (viz § 419 odst. 3 zákona o obchodních korporacích). Proto je pro schválení Návrhů:
(a) v rámci prvního okruhu hlasování (k bodům 1 až 8 pořadu rozhodování) potřebná nadpoloviční většina hlasů
všech akcionářů oprávněných hlasovat; a (b) v rámci druhého okruhu hlasování (k 9 a 10 pořadu rozhodování)
potřebná dvoutřetinová většina hlasů všech akcionářů oprávněných hlasovat. Společnost nemůže vykonávat
hlasovací práva, která jsou spojená s vlastními akciemi společnosti (není sama oprávněna hlasovat).

VII.

Informace o počtu akcií a o hlasovacích právech
Základní kapitál společnosti činí 3 102 200 670 Kč (slovy: tři miliardy sto dva milionů dvě stě tisíc šest set
sedmdesát korun českých) a je rozvržen na 310 220 057 kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10 Kč na
akcii a 1 kmenovou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 100 Kč. Každých 10 Kč jmenovité hodnoty akcií
představuje jeden hlas; celkový počet hlasů spojených s akciemi společnosti tudíž činí 310 220 067.

VIII.

Informace o dokumentech, které jsou k dispozici akcionářům
Spolu s těmito Pravidly a spolu s Návrhy byly na internetových stránkách společnosti uveřejněny též dokumenty,
které byly uvedeny v Oznámení (čl. VIII). Akcionářům je rovněž k dispozici anglické znění tohoto oznámení zde:
www.o2.cz/spolecnost/en/general-meetings.

IX.

Informace o dalších právech akcionářů

IX.1.

Právo na vysvětlení
Představenstvo má zájem umožnit i při rozhodováním per rollam za stanovených podmínek realizaci práva
každého akcionáře obdržet odpověď na požadavek na vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, popř. jí
ovládaných osob, které jsou potřebné pro posouzení návrhů na přijetí rozhodnutí předložených představenstvem
nebo pro výkon akcionářských práv v rámci rozhodování per rollam. Představenstvo je tak připraveno zajistit pro
akcionáře odpovědi na žádosti o vysvětlení, pokud budou společnosti doručeny ode dne uveřejnění tohoto
oznámení do 8. 6. 2020. Žádosti je společnosti třeba doručit některým ze způsobů uvedených v čl. VI.4(a); pro
předejití případným pochybnostem představenstvo potvrzuje, že u žádostí o vysvětlení se při využití žádného ze
způsobů doručení nevyžaduje ověřený podpis. Ze žádosti o vysvětlení musí být srozumitelné, že se jedná o žádost
akcionáře nebo jeho zástupce o vysvětlení v souvislosti s rozhodováním per rollam a kdo ji činí. Odpovědi na
oprávněné žádosti o vysvětlení budou poskytnuty uveřejněním na internetových stránkách společnosti nejpozději
dne 10. 6. 2020. Pokud nebude možné poskytnout některou odpověď v uvedeném termínu, představenstvo ji
poskytne nejpozději ve lhůtě do 15 dnů poté. Představenstvo dále upozorňuje, že poskytnutí vysvětlení může být
zcela nebo částečně odmítnuto z důvodů a za podmínek uvedených v § 359 a § 360 zákona o obchodních
korporacích.

IX.2.

Právo uplatňovat návrhy a protinávrhy: S ohledem na podstatu a konstrukci procesu rozhodování per rollam a na
ustanovení § 418 ZOK se v rámci této procedury hlasuje pouze o návrhu rozhodnutí zaslaného svolavatelem.

IX.3.

Práva kvalifikovaných akcionářů v souvislosti s rozhodováním per rollam: Kvalifikovaní akcionáři společnosti, tedy
akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 1 % základního kapitálu
společnosti, neuplatnili před zahájením procesu rozhodování per rollam právo žádat o zařazení jimi navržené
záležitosti na pořad rozhodování. Vzhledem ke konstrukci procesu rozhodování per rollam takové právo
v současnosti již ani uplatnit nemohou.

X.

Informace o výsledcích hlasování

X.1.

Výsledky hlasování: Výsledky rozhodování per rollam valné hromady oznámí představenstvo stejným způsobem,
jakým oznamuje výsledky prezenční valné hromady.

X.2.

Zveřejňování průběžných informací o odevzdaných hlasech: Aby mohl každý investor v průběhu trvání lhůty pro
vyjádření souhlasu s určitým Návrhem vyhodnotit aktuální situaci a zároveň aby společnost zabránila využití
případných vnitřních informací týkajících se rozhodování per rollam a jeho průběhu, představenstvo dále
zabezpečí, že na internetových stránkách společnosti bude každý pracovní den po 17.00 hod aktualizována
informace o počtu hlasů, které představenstvo doposud obdrželo ve vztahu k jednotlivým Návrhům. Počty hlasů
budou přitom uvedeny jak v absolutních číslech, tak v procentuálním poměru k celkovému počtu hlasů všech
akcionářů.

X.3.

Informace o tom, zda došlo k započtení hlasů určitého akcionáře: Zda byl váš Hlasovací lístek doručen, zaevidován
a je platný, si můžete ověřit na telefonní lince 327 588 356.
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