OZNÁMENÍ PROTINÁVRHU AKCIONÁŘE
A STANOVISKA PŘEDSTAVENSTVA K PROTINÁVRHU
dle ust. § 362 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
(zákon o obchodních korporacích)
Představenstvo společnosti Veolia Energie ČR, a.s. se sídlem 28. října 3337/7, Moravská
Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 451 93 410, dále jen „Společnost“, oznamuje akcionářům,
že Společnosti byl doručen protinávrh akcionáře k záležitosti zařazené na pořad řádné valné
hromady Společnosti, která se bude konat dne 22. června 2017, a to protinávrh k návrhu
usnesení č. 3. Rozhodnutí o rozdělení zisku a stanovení tantiém.
Znění protinávrhu k návrhu usnesení č. 3:
Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady a schvaluje rozdělení zisku a stanovení
tantiém a termín a způsob výplaty dividend takto:
Dividendy
Nerozdělený zisk minulých let
CELKEM

1 321 507 504,80 CZK
1 105 327 863,18 CZK
2 426 835 367,98 CZK

Valná hromada rozhodla o vyplacení dividendy ve výši 16,80 Kč na 1 akcii před zdaněním
a tato bude vyplacena akcionářům, kteří jsou k rozhodnému dni pro uplatnění práva
na dividendu zapsáni v evidenci zaknihovaných cenných papírů, to je ke dni
15. června 2017. Dividenda bude vyplacena bezhotovostním převodem na účet akcionáře
uvedený v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni. Na základě písemné
žádosti oprávněného akcionáře s úředně ověřeným podpisem bude dividenda vyplacena
bezhotovostním převodem na jím sdělený bankovní účet vedený u osoby oprávněné
poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace
pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Žádost podle předcházející věty musí obsahovat
jméno, rodné číslo a adresu (popř. název nebo firmu, sídlo a popř. identifikační číslo)
akcionáře a musí být doručena na adresu společnosti.
Stanovisko představenstva k protinávrhu akcionáře:
Představenstvo Společnosti navrhlo ve svém původním návrhu, který byl zveřejněn
v pozvánce na valnou hromadu, dividendu ve výši 4,09 Kč na 1 akcii
(celkem 321 724 148, 49 Kč). Tato výše dividendy odpovídala dosaženému hospodářskému
výsledku Společnosti za rok 2016. Akcionářem navržená částka 16,80 Kč na 1 akcii
(celkem 1 321 507 504,80 Kč) se shoduje s úrovní dividendy vyplacené v roce 2016.
K dosažení navrhované částky dividendy za rok 2016 - v případě jejího schválení valnou
hromadou - by byla použita část nerozděleného zisku z minulých let. Na valné hromadě
Společnosti bude o návrzích hlasováno v souladu se stanovami Společnosti (čl. 17 odst. 7).
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