Valná hromada společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. konaná
dne 25. 8. 2017
DOPLŇUJÍCÍ HLASOVACÍ LÍSTEK
pro korespondenční hlas k návrhům usnesení doručených akcionáři

………………………………………………………………………………………………………………………….....
Jméno a příjmení/ obchodní firma akcionáře
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

Datum narození/ identifikační číslo akcionáře

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

Bydliště/ sídlo akcionáře
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Počet a jmenovitá hodnota akcií, kterými akcionář hlasuje

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

………………………………………………………………………………………………………………………….....
Jméno a příjmení/ obchodní firma zástupce akcionáře
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

Datum narození/ identifikační číslo zástupce akcionáře

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

Bydliště/ sídlo zástupce akcionáře

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

Úředně ověřený podpis akcionáře/zástupce (podepisující osoba)

Valná hromada společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. konaná
dne 25. 8. 2017
DOPLŇUJÍCÍ HLASOVACÍ LÍSTEK
pro korespondenční hlas k návrhům usnesení doručených akcionáři

Usnesení k bodu č. 2 pořadu: Schválení úvěrové smlouvy a finančních dokumentů

Znění protinávrhu akcionáře, společnosti Karlovarské
minerální vody, a.s., IČ: 147 06 725, se sídlem Horova PRO
1361/3, 360 01 Karlovy Vary:
Návrh usnesení :
„V souvislosti s úvěrovou smlouvou až do výše 2.800.000.000
Kč, která může být uzavřena mezi, mimo jiné, společností,
Kofola a.s., akciovou společností založenou a existující dle
právního řádu České republiky, se sídlem Za Drahou 165/1,
Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, Česká republika, IČO
277 67 680, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3021 (dále jen
„Kofola CZ“), a Kofola a.s., akciovou společností založenou a
existující dle právního řádu Slovenské republiky, se sídlem súp.
č. 1, Rajecká Lesná 013 15, Slovenská republika, IČO 36 319
198, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Okresním
soudem Žilina, oddíl Sa, vložka 10342/L (dále jen „Kofola SK“),
jako dlužníky, Česká spořitelna, a.s., akciovou společností
založenou a existující dle právního řádu České republiky, se
sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, Česká
republika, IČO 452 44 782, zapsanou v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171, a
Československá obchodní banka, a. s., akciovou společností
založenou a existující dle právního řádu České republiky, se
sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057, Česká republika,
IČO 000 01 350, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46, jako
pověřenými vedoucími aranžéry a původními věřiteli, a Česká
spořitelna, a.s., akciovou společností založenou a existující dle
právního řádu České republiky, se sídlem Praha 4, Olbrachtova
1929/62, PSČ 14000, Česká republika, IČO 452 44 782,
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v
Praze, oddíl B, vložka 1171 (dále jen „Agent“ nebo „Česká
spořitelna“) jako úvěrovým agentem a agentem pro zajištění
Finančních stran (dále jen „Úvěrová smlouva“), valná hromada
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společnosti tímto:
a) schvaluje podmínky a transakce zamýšlené Finančními
dokumenty (jak jsou definovány v Úvěrové smlouvě),
maximálně do výše 2 800 000 000,- Kč,
b) rozhoduje, že společnost podepíše, doručí a bude plnit
Finanční dokumenty (jak jsou definovány v Úvěrové
smlouvě) maximálně však do výše závazku 2 800 000
000,- Kč, zejména:
i. Úvěrovou smlouvu;
ii. související dohodu o aranžérském poplatku (anglicky
arrangement fee agreement);
iii. související dohodu o poplatku pro agenta a agenta pro
zajištění (anglicky agency fees agreement);
iv.související smlouvu o vystavování bankovních záruk
(anglicky bank guarantee facility contract);
v. související smlouvu o hedgingu.“
Usnesení k bodu č. 3 pořadu: 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.

Znění protinávrhu kvalifikovaného akcionáře, AETOS PRO
a.s., IČ: 061 67 446, se sídlem Nad Porubkou
2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava :
Návrh usnesení:
„V souladu s § 301 odst. 1 písm. a) a odst. 2 zákona o
obchodních korporacích ve spojení s § 318 odst. 1 zákona o
obchodních korporacích valná hromada společnosti schvaluje,
že společnost RADENSKA, družba za polnitev mineralnih voda
in brezalkoholnih pijač, d.o.o., společnost s ručením omezeným
založená a existující podle slovinského práva, se sídlem
Boračeva 37, 9252 Radenci, Republika Slovinsko, identifikační
číslo: 5056152000, může nabýt až 1.114.750 kusů kmenových
akcií na jméno v zaknihované podobě vydaných společností,
každá o jmenovité hodnotě 100,- Kč a každá spojená s jedním
hlasem na valné hromadě společnosti, které jsou přijaté k
obchodování na Burze cenných papírů Praha, a.s. a evidované
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Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. pod kódem ISIN
CZ0009000121, s nimiž je spojeno celkem 1.114.750 hlasů na
valné hromadě společnosti představujících 5 % celkového
počtu hlasů na valné hromadě společnosti, a to na základě
veřejného návrhu na koupi akcií společnosti učiněného
společností RADENSKA, družba za polnitev mineralnih voda in
brezalkoholnih pijač, d.o.o. ze dne 4. července 2017, který byl
uveřejněn dne 10. července 2017, ve znění jeho změn ze
dne 7. srpna 2017, zveřejněných dne 9. srpna 2017, za
minimální a maximální cenu 440,- Kč za každou akcii
nabývanou podle uvedeného veřejného návrhu a v době od
přijetí tohoto usnesení do 5 let od přijetí tohoto usnesení.“
Znění protinávrhu akcionáře, společnosti Karlovarské PRO
minerální vody, a.s., IČ: 147 06 725, se sídlem Horova
1361/3, 360 01 Karlovy Vary:
Návrh usnesení:
„Valná hromada vyslovuje souhlas s tím, aby společnost
společnost RADENSKA, družba za polnitev mineralnih voda in
brezalkoholnih pijač, d.o.o., společnost s ručením omezeným
založená a existující podle slovinského práva, se sídlem
Boračeva 37, 9252 Radenci, Republika Slovinsko, identifikační
číslo: 5056152000, nabývala akcie společnosti, a to za
následujících podmínek:
a) nejvyšší počet akcií, které může společnost nabýt:
1.114.750 kusů zaknihovaných kmenových akcií
společnosti, přičemž jmenovitá hodnota každé akcie činí
ke dni přijetí tohoto usnesení 100 Kč;
b) doba, po kterou mohou být akcie nabývány: 5 let
počínaje dnem přijetí tohoto usnesení;
c) nejnižší cena, za kterou mohou být akcie nabývány: 350
Kč;
d) nejvyšší cena, za kterou mohou být akcie nabývány:
500 Kč;
e) nejvyšší úhrnná cena všech akcií, které mohou být na
základě tohoto usnesení nabyty: 490 000 000 Kč,
f) akcie mohou být nabývány výhradně za účelem splnění
podmínek vyplývajících z akciových opčních programů
nebo jiné distribuce akcií zaměstnancům nebo členům
správních řídicích orgánů nebo dozorčích orgánů
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společnosti nebo jí ovládané osoby,
g) při nabývání akcií podle tohoto usnesení bude
postupováno v rámci výjimky podle čl. 5 odst. 1
nařízení (EU) č. 596/2014, o zneužívání trhu (nařízení o
zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise
2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES, podle
pravidel stanovených v nařízení (EU) 2016/1052 ze dne
8. března 2016, kterým se doplňuje nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014,
pokud jde o regulační technické normy pro podmínky
vztahující se na programy zpětného odkupu a
stabilizační opatření.“
Usnesení k bodu č. 4 pořadu: Schválení nabytí akcií vydaných společností Kofola
ČeskoSlovensko a.s. společností RADENSKA, družba za polnitev mineralnih voda in
brezalkoholnih pijač, d.o.o.
Bod
zařazený
na
pořad
jednání
na
žádost PRO
kvalifikovaného akcionáře, společnosti AETOS a.s., IČ:
061 67 446, se sídlem Nad Porubkou 2278/31a,
Poruba, 708 00 Ostrava
Návrh usnesení :
„V souladu s § 301 odst. 1 písm. a) a odst. 2 zákona o
obchodních korporacích ve spojení s § 318 odst. 1 zákona o
obchodních korporacích valná hromada společnosti schvaluje,
že společnost RADENSKA, družba za polnitev mineralnih voda
in brezalkoholnih pijač, d.o.o., společnost s ručením omezeným
založená a existující podle slovinského práva, se sídlem
Boračeva 37, 9252 Radenci, Republika Slovinsko, identifikační
číslo: 5056152000, může nabýt až 1.114.750 kusů kmenových
akcií na jméno v zaknihované podobě vydaných společností,
každá o jmenovité hodnotě 100,- Kč a každá spojená s jedním
hlasem na valné hromadě společnosti, které jsou přijaté k
obchodování na Burze cenných papírů Praha, a.s. a evidované
Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. pod kódem ISIN
CZ0009000121, s nimiž je spojeno celkem 1.114.750 hlasů na
valné hromadě společnosti představujících 5 % celkového
počtu hlasů na valné hromadě společnosti, za minimální a
maximální cenu 440,- Kč za každou akcii, a to v době od přijetí
tohoto usnesení do 5 let od přijetí tohoto usnesení.“
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