
 

 

BOD 9: ROZHODNUTÍ O ROZD ĚLENÍ ZISKU 
 
Usnesení: 
 
Valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. v souladu s odstavcem 8.2 písm. k) stanov společnosti UNIPETROL, a.s. 
schvaluje: 
 

a)  rozdělení celého nekonsolidovaného zisku společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2016 ve výši 47.358.727,78 
Kč mezi akcionáře společnosti; a 

b) rozdělení části nekonsolidovaného nerozděleného zisku minulých let ve výši 1.457.719.813,42 Kč (z celkového 
nekonsolidovaného nerozděleného zisku minulých let ve výši 9.238.862.228,00 Kč) mezi akcionáře 
společnosti. 

 
Celkový podíl na zisku společnosti k rozdělení mezi akcionáře společnosti (dále jen „dividenda“) činí 1.505.078.541,20 Kč. 
Dividenda představuje 8,30 Kč v přepočtu na jednu (1) akcii společnosti před zdaněním. 
 
Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 31. květen 2017. Právo na dividendu budou mít osoby, které budou 
akcionáři společnosti UNIPETROL, a.s. (budou uvedeny ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií společnosti) k rozhodnému 
dni pro uplatnění práva na dividendu. 
 
Dividenda je splatná dne 7. září 2017. Výplata dividendy bude provedena prostřednictvím společnosti Česká spořitelna, a.s., 
se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, IČ: 45244782, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, sp. zn. B 1171. Výplata dividendy končí dnem 7. září 2021. 
 
Zdůvodnění: 
 
Rozhodnutí společnosti o rozdělení zisku je dle platné právní úpravy a stanov společnosti UNIPETROL, a.s. v působnosti 
valné hromady společnosti.  
 
Představenstvo společnosti se zaměřuje na dlouhodobý a stabilní růst hodnoty pro akcionáře, aby zajistilo stabilní výplatu 
dividendy a vytvořilo prostor pro nepřetržitý růst dividendy v budoucnosti. Navrhovaná a dobře vyvážená částka dividendy 
umožňuje společnosti zachovat si schopnost financovat několik probíhajících rozvojových projektů, včetně největšího 
petrochemického projektu v České republice, kterým je nová polyetylenová jednotka, jež bezesporu přispěje k 
budoucímu růstu hodnoty pro akcionáře. Představenstvo vzalo také v úvahu různá finanční rizika plynoucí z nestálého a 
nepředvídatelného makroekonomického prostředí. Představenstvo si je také vědomo, že návrh na výplatu dividendy ve výši 
8,30 Kč na akcii je v souladu se strategickým cílem systematického zvyšování DPS ukazatele (podílu dividendy na akcii) a 
odráží likviditní pozici a ziskovost společnosti společně s rostoucí hodnotou akcie. Podle názoru představenstva nabízí 
navržená dividenda akcionářům společnosti atraktivní výnos v porovnání s výnosy z alternativních investic ve stejném 
odvětví. 
 
Návrh na rozdělení zisku společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2016 a části nekonsolidovaného nerozděleného zisku 
minulých let předkládaný představenstvem společnosti ke schválení valné hromadě společnosti je v souladu s příslušnými 
ustanoveními všeobecně závazných právních předpisů a stanov společnosti UNIPETROL, a.s. 
 


