
 
 
OZNÁMENÍ PROTINÁVRHU AKCIONÁ ŘE VČETNĚ STANOVISKA PŘEDSTAVENSTVA 
 
Dne 26. května 2015 společnost UNIPETROL, a.s., IČO: 61672190, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 127, PSČ 140 00, 
obdržela dopis společnosti PAULININO LIMITED, se sídlem Kyriakou Matsi, 16 EAGLE HOUSE, 8th floor, Agioi 
Omologites, P.C. 1082, Nikósie, Kypr, Identifikační číslo: HE326908, akcionáře společnosti UNIPETROL, a.s., označený 
jako „Návrh akcionáře k bodu 10. (Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2014) valné hromady konané dne 2. června 2015“ 
jehož obsahem je protinávrh k bodu 10. (Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2014) pořadu jednání řádné valné hromady 
společnosti UNIPETROL, a.s. konané dne 2. června 2015. 
 

1. Protinávrh akcionáře 
 
Protinávrh společnosti PAULININO LIMITED, se sídlem Kyriakou Matsi, 16 EAGLE HOUSE, 8th floor, Agioi Omologites, 
P.C. 1082, Nikósie, Kypr, Identifikační číslo: HE326908 zní: 

 
„Akcionář Společnosti navrhuje valné hromadě Společnosti, aby valná hromada Společnosti přijala rozhodnutí o rozdělení 
zisku za rok 2014 a nerozděleného zisku z minulých let a rozdělila je mezi akcionáře Společnosti.“. 
 

2. Stanovisko představenstva 
 
Představenstvo společnosti UNIPETROL, a.s. k protinávrhu akcionáře PAULININO LIMITED k bodu 10. (Rozhodnutí o 
rozdělení zisku za rok 2014) pořadu jednání řádné valné hromady společnosti UNIPETROL, a.s. konané dne 2. června 2015 
konstatuje: 
 

1. Představenstvo společnosti UNIPETROL, a.s. navrhuje nerozdělovat zisk z roku 2014 a nerozdělený zisk z 
minulých let mezi své akcionáře. Představenstvo společnosti UNIPETROL, a.s. svůj návrh zdůvodňuje kromě 
jiného stále volatilním a nepředvídatelným makroekonomickým prostředím, realizací strategie společnosti a s tím 
spojenými kapitálovými výdaji a nárůstem potřeby pracovního kapitálu v souvislosti s realizací akvizice podílu ve 
společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. od společnosti ENI INTERNATIONAL B.V. (v podrobnostech odkazuje 
na zveřejněnou pozvánku na řádnou valnou hromadu společnosti UNIPETROL, a.s. konanou dne 2. června 2015). 

 
2.  Z výše uvedených důvodů představenstvo společnosti přijalo k protinávrhu akcionáře negativní stanovisko. 

 
Znění protinávrhu akcionáře včetně stanoviska představenstva společnosti UNIPETROL, a.s. je k dispozici v sídle 
společnosti na adrese Praha 4, Na Pankráci 127, PSČ 140 00, a to v pracovní dny (pondělí až pátek) od 9.00 do 12.00 hodin a 
také bylo v souladu s § 362 odst. 1 zákona o obchodních korporacích zveřejněno v Obchodním věstníku, na internetových 
stránkách společnosti (www.unipetrol.cz) v sekci „Vztahy s investory“ v odkazu „Valná hromada“ a na internetových 
stránkách www.patria.cz.  

 


