
 
 
PROTINÁVRH AKCIONÁ ŘE VČETNĚ STANOVISKA PŘEDSTAVENSTVA 
 
Dne31. května 2016 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 (dále jen „PAULININO “), jakožto akcionáře 
společnosti UNIPETROL, a.s., ve věci „Protinávrh akcionáře společnosti k bodu 9 (Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 
2015) pořadu jednání valné hromady, která se bude konat dne 21. června 2016 od 11.00 hodin, v Konferenčním centru CITY, 
Praha 4 – Nusle, Na Strži 1702/65, PSČ: 14 000“. 
 

1. Protinávrh akcionáře 
 
Protinávrh PAULININO zní: 

 
„Akcionář společnosti Unipetrol tímto navrhuje valné hromadě společnosti Unipetrol, aby valná hromada společnosti 
Unipetrol přijala rozhodnutí o rozdělení zisku a části nerozděleného zisku za rok 2015 a rozdělila mezi akcionáře společnosti 
Unipetrol dividendu ve výši 15 Kč na jednu akcii společnosti před zdaněním.“ 

 
2. Stanovisko představenstva 

 
Představenstvo společnosti UNIPETROL, a.s. k protinávrhu akcionáře PAULININO konstatuje: 
 

1. Návrh představenstva společnosti UNIPETROL, a.s. ohledně rozdělení zisku z roku 2015 je uveden v pozvánce na 
řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 21. června 2016. Představenstvo společnosti UNIPETROL, a.s. 
svůj návrh zdůvodňuje následovně:  
 
Představenstvo se zaměřuje na dlouhodobý a stabilní růst hodnoty pro akcionáře, aby tak zajistilo stabilní výplatu 
dividend a vytvořili možnost nepřetržitého růstu dividend i v budoucnu. Představenstvo věří, že příznivé 
makroekonomické prostředí posledních dvou let, které naštěstí nebylo narušeno mimořádnou událostí v srpnu roku 
2015, umožnilo po 8 letech, kdy společnost svým akcionářům nebylo vůbec schopna rozdělit zisk, vrátit společnost 
do pozice pravidelného plátce dividend. Navržená a vyvážená výše dividendy umožňuje společnosti zachovat si 
schopnost financování několika probíhajících projektů zaměřených na rozvoj podnikání, včetně největšího 
petrochemického projektu v historii České republiky, stavby nové polyetylenové jednotky, která zcela jistě přispěje 
k budoucímu růstu hodnoty pro akcionáře. Návrh představenstva na rozdělení zisku zdůrazňuje, že společnost 
UNIPETROL, a.s. si klade za cíl zajistit odpovídající úroveň likvidity společnosti, nutné k tomu, aby mohlo být 
financováno opětovné zprovoznění etylenové jednotky v Litvínově po největší průmyslové mimořádné události 
v historii společnosti UNIPETROL, a.s. I přes využití komplexní pojistné smlouvy, bude mít navrácení etylenové 
jednotky do provozu nepříznivý vliv na pracovní kapitál.  
 
Čistá hotovostní pozice na konci 1Q 2016, kterou je argumentováno v protinávrhu bude rychle spotřebována, 
jakmile bude etylénová jednotka a litvínovská rafinérie opět využívána na plnou kapacitu. Normální hladina 
pracovního kapitálu vycházející ze současné ceny ropy bude více než 12 miliard Kč a její financování bude 
vyžadovat odpovídající finanční zdroje.    
 
Představenstvo rovněž vzalo v úvahu nejrůznější finanční rizika vyplývající z proměnlivého a nepředvídatelného 
makroekonomického prostředí. Náhlé změny cen ropy či změny základních platebních podmínek mohou velmi 
rychle zhoršit platební pozici společnosti. Představenstvo si je také vědomé skutečnosti, že návrh na výplatu 
převyšující 3,6 % průměrné hodnoty akcie společnosti UNIPETROL, a.s. v roce 2015 se pohybuje v rozmezí jiných 
výplat dividend v regionu a představuje zajímavý výnos pro její akcionáře ve srovnání s prostředím nízkých 
úrokových sazeb či s návratností alternativních investic. 

 
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.  

 


