
Unipetrol, a.s. 

k rukám představenstva 

Na Pankráci 127 

Praha 4 

 

 

Návrh k bodu 10 řádné valné hromady, která se bude konat 7. června 2017 

 

 

Vážené představenstvo, 

 

na pořad nadcházející valné hromady k bodu 10 programu navrhuji: 

 

odvolání Ing. Ivana Kočárníka, CSc. 

z funkce člena dozorčí rady společnosti Unipetrol, a.s. 

 

Zdůvodnění: 

 

Pan Kočárník se v dozorčí radě považuje za zástupce drobných akcionářů, což sdělil i 

redaktorovi Jiřímu Pšeničkovi v nedávném rozhovoru pro časopis Ekonom. Podle mého 

názoru i názoru všech drobných akcionářů, které zastupuji, však k tomu od nich nemá žádný 

mandát ani podporu. Důkazem je i hlasování na poslední řádné valné hromadě, kde jsem 

navrhl jeho odvolání, a naprostá většina přítomných minoritních akcionářů hlasovala pro můj 

návrh. Pana Kočárníka tehdy podržel ve funkci prakticky pouze majoritní akcionář. Jsem 

přesvědčen, že majoritní akcionář by nadále neměl ctít jakési politické dohody z dob 

privatizace Unipetrolu, díky nimž byl patrně pan Kočárník do této funkce obsazen, a měl by 

spíše brát zřetel na názor minoritních akcionářů, za jejichž zástupce v této funkci pan 

Kočárník sám sebe pokládá. 

 

Aktuální složení dozorčí rady je totiž velkým problémem společnosti Unipetrol, a.s., jelikož 

hrubě porušuje kodex správy a řízení společností OECD i přesto, že se na něj společnost 

odvolává ve své výroční zprávě 2016 na straně 7 odkazem na web Ministerstva financí ČR. 

 

Podle tohoto kodexu by měla mít dozorčí rada alespoň 25 % nezávislých členů, tzn. v 9členné 

dozorčí radě společnosti Unipetrol, a.s. by měli být alespoň 3, nevím o žádném. Rovněž je 

zjevně naprosto nekorektní, aby minoritní akcionáři, kteří mají ve společnosti podíl 

celkem 37 %, neměli žádné zastoupení v dozorčí radě. 
 

Abych napravil tento neutěšený stav, rozhodl jsem se na základě četných výzev drobných 

akcionářů osobně kandidovat do dozorčí rady, abych je v této funkci reprezentoval a hájil 

jejich zájmy. 

 

S pozdravem 

 

Ing. Tomáš Hájek 

Počernická 3226/2G 

10000 Praha 10 

 

akcionář společnosti Unipetrol, a.s. 

V Praze dne 5. 5. 2017 
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akcionář společnosti Unipetrol, a.s. I

V MÍSTO dne DATUM 2017

Unipetrol, a.s.
k rukám představenstva
Na Pankráci 127
Praha 4
14000

Návrll k bodu 10 řádné valné hroma4y, která se bude konat 7. června 2017

Vážené představenstvo,

na pořad nadcházející valné hromady k bodu 10 programu navrhuji:

volbu Ing. Tomáše Hájka
do funkce člena dozorčí rady společnosti Unipetrol, a.s.

Usnesení:

Valná hromada společnosti Unipetrol, a.s. v souladu s ustanovením odstavce 8.2 písmo i)
stanov společnosti Unipetrol, a.s. volí

Ing. Tomáše Hájka, bytem Počernická 322612G, 10000 Praha 10

do funkce člena dozorčí rady společnosti Unipetrol, a.s. s účinností od 8. června 2017

Zd6vodnění:

Aktuální složení dozorčí rady vidím jako velký problém společnosti Unipetrol, a.s., jelikož
hrubě porušuje kodex správy a řízení společností OECD i přesto, že se na něj společnost
odvolává ve své výroční zprávě 2016 na straně 7 odkazem na web Ministerstva financí ČR.

Podle tohoto kodexu by měla mít dozorčí rada alespoň 25 % nezávislých členů, tzn. v 9ďenné
dozorčí radě společnosti Unipetrol, a.s. by měli být alespoň 3. Rovněž je zjevně naprosto
nekorektní, aby minoritní akcionáři, kteří mají ve společnosti podíl celkem 37 %, neměli
žádné zastoupení v dozorčí radě.

S pozdravem







Unipetrol, a.s.
k rukám představenstva
Na Pankráci 127
Praha4
140 00

Návrh k bodu 10 řádné valné hromadv. která se bude konat 7. června 2017

Y žůené představenstvo,

na pořad nadchéaející valné hromady k bodu l0 programu navrhuji:

volbu Ing. Tomáše Hójka
do funkce člena dozorčí rady společnosti Unipetrol, a.s.

Usnesení:

Valná hromada společnosti Unipetrol, a.s. v souladu s ustanovením odstavce 8.2 písm. i)
stanov společnosti Unipetrol, a.s. volí

Ing. Tomáše Hájka, bytem Počernická 3226l2G,10000 Praha 10

do funkce člena dozorčí rady společnosti Unipetrol, a.s. s účinností od 8. června2}l7

zdůvodnění:

Aktuální složení dozotěi rady vidím jako velký problém společnosti Unipetrol, a.s., jelikoŽ

híubě porušuje kodex správy a Ťizeni společností OECD i přesto, že se na něj spoleČnost

odvolďvá ve Jvé v}roční zprivé2}t6nu,t *ě 7 odkazem na web Ministerstva ťrnancí ČR.

podle tohoto kodexu by měla mít dozorčí rada alespoň 25 %o nezávislých ělenŮ, tzn. y 9Členné

dozorěí radě společnosti Unipetrol, a.s. by měli být alespoň 3. Rovněž je zjevně naprosto

nekorektní, abý minoritní akcionáři, kteří mají ve společnosti podíl celkem 37 oá, neměli

žáďné zastoupení v dozorčí radě.

S pozdravem

Petr Beseda
Harmonická 1379lI
15800 Praha 5

akcionář společnosti Unipetrol, a.s.
Y Ptaze dne 1l .5.2017



Unipetrol, a.s.

k rukám představenstva
Na Pankráci 127
Praha 4
140 00

Návrh k bodu 10 řádné valné hromadv. která se bude konat 7. června 2017

Y ážené před stavenstvo,

na pořad nadcházející valné hromady k bodu 10 programu navrhuji:

volbu Ing. Tomáše Hájka
do funkce člena dozorčí rady společnosti Unipetrol, a.s.

Usnesení:

Valná hromada společnosti Unipetrol, a.s. v souladu s ustanovením odstavce 8.2 písm. i)
stanov společnosti Unipetrol, a.s. volí

Ing, Tomáše Hájka, bYem Počernická 3226l2G,10000 Praha 10

do funkce člena dozorčí rady společnosti Unipetrol, a.s. s účinností od 8. června 2017

zdůvodnění:

Aktuální složení dozorčí rady vidím jako velký problém společnosti Unipetrol, a.s., jelikož
hrubě porušuje kodex správy a íízení společností OECD i přesto, že se na něj společnost
odvolávávesvévýroční zprávě2016nastraně 7 odkazem nawebMinisterstvafinancíCR.

Podle tohoto kodexu by měla mít dozorčí rada alespoň 25 % nezávislých členů, tzn. v 9členné
dozorčí radě společnosti Unipetrol, a.s. by měli b}t alespoň 3. Rovněž je zjevně naprosto
nekorektní, aby minoritní akcionáři, kteří mají ve společnosti podíl celkem 37 oÁ, neměli
žádné zastoupení v dozorčí radě.

s pozdravem rra-p-/ t+:aw; / V

akcionář společnosti Unipetrol, a.s.
y Bta)n1 619 č1,72017



Unipetrol, a.s.
k rukám představenstva
Na Pankníci 127
Praha 4
140 00

Návrh k bodu 10 řádné valné hromady. která se bude konat 7. čenna 2017

Y ážené představenstvo,

na pořad mdcházející valné hromady k bodu 10 programu nawhuji:

volbu Ing. Tomóše Hójka
do frrnkce člena dozorčí rady společnosti Unipetrol, a.s.

Usnesení:

Valná hromada společnosti Unipetrol, a.s. v souladu s ustanovením odstavce 8.2 písm. i)
stanov společnosti Unipetrol, a.s. volí

Ing. Tomráše Hájka bytem Počernická 3226l2G,10000 Praha 10

do funkce člena dozorčí rady společnosti Unipetrol, a.s. s účinností od 8- června 2017

zdůvodnění:

Aktuální složení dozorěí rady vidím jako velký problém společnosti Unipetrol, a.s., jelikož
hrubě porušuje kodex spnívy a řízr;ni spolďností OECD i přesto, že se na něj společnost
odvolává ve své v}roční ryrávé2016 tnstraně 7 odkazemna web Ministerstva financí ČR.

Podle tohoto kodexu by měla mít dozorči rada alespoň 25 Yo nezávislých členů tnt. v 9ělenné
dozorčí radě společnosti Unipetrol, as. by měli být alespoň 3- Rovněž je zjevně naprosto
nekorekbú, aby minoritní akcioniáři, kteří mají ve společnosti podíl celkem 37 Yo, neměli
žÁdrné zastoupení v dozorčí radě.

S pozdravem

Machačka Martin

akcionář společnosti Unipetrol, a.s.
V Rokytnici nad/ jizero 9.5.2017

t\ ot\ u'*l * \* u,Jrr^,







Unipetrol, a.s.
k rukam pf edstavenstva
Na Pankraci 127
Praha4
14000

Navrh k bodu 10 fadne valne hromady, ktera se bude konat 7. gervna 2017

Vazen6 pfedstavenstvo,

na pofad nadchazejici valne hromady k bodu 10 programu navrhuji:

volbu Ing. Tomase Hajka
do funkce clena dozorci rady spolecnosti Unipetrol, a.s.

Usneseni:

Valna hromada spoleCnosti Unipetrol, a.s. v souladu s ustanovenim odstavce 8.2 pism. i)
stanov spole&iosti Unipetrol, a.s. voli

Ing. Tomase Hajka, bytem PoCernicka 3226/2G, 10000 Praha 10

do funkce Ciena dozorCi rady spoleCnosti Unipetrol, a.s. s uCinnosri od 8. Cervna 2017

Zduvodneni;

Aktualni slozeni dozorCi rady vidim jako velky problem spoleCnosti Unipetrol, as., jelikoz
hrub6 poru§uje kodex spravy a fizeni spoleCnosti OECD i pfesto, ze se na nej spoleCnost
odvolava ve sve vyroCni zpravg 2016 na stranS 7 odkazem na web Ministerstva financi CR.

Podle tohoto kodexu by mSla mit dozorfii rada alespofi 25 % nezavislych Clenu, tzn. v 9£lenne
dozorCi radfi spoleCnosti Unipetrol, a.s. by m61i byt alespofi 3. Rovngz je zjevn6 naprosto
nekorektni, aby minoritni akcionafi, ktefi maji ve spolednosti podil celkem 37 %, nemgli
zadne zastoupeni v dozorCi radS.

S pozdravem

Ing. Lubor Scnwai
Zvoncovit^ 1969/11,15500 Praha 5-Stodulky

akcionaf spoleCnosti Unipetrol, a.s.
VPrazedne 10.5.2017



Unipetrol, a.s.
k rukám představenstva
Na Pankníci 127
Praha 4
140 00

Návrh k bodu 10 řádné valné hromadv. ktení se bude konat 7. června 2017

Vážffié představenstvo,

na pořad nad;cház;qící valné hromady k bodu 10 programu nawhuji:

volbu Ing. Tomáše Hájka
do funkce člena dozorčí rady společnosti Unipetrol, a.s.

Usnesení:

Valní hromada společnosti Unipetrol, a.s. v souladu s ustanovením odstavce 8.2 písm. i)
stanov společnosti Unipetrol, a.s" volí

Ing. Tomráše Hájka bytem Počernická 3226l2G,10000 Praha 10

do funkce člena dozorčí rady společnosti Unipetrol, a.s. s účinností od 8. června 2017

zdůvodnění:

Aktuální složení dozorčí rady vidím jako velký problém společnosti Unipetrol, a.s., jelikož
hrubě porušuje kodex správy a řtzení společností OECD i přesto, žp se na něj společnost
odvolává ve své výroční zprávé2al6 nastraně 7 o&azemna web Ministerstva financí ČR.

Podle tohoto kodexu by měla mít dozorči íada alespoň 25 Yo nezávtslých členů, tzn. v 9členné
dozorčí radě společnosti Unipeíol, a.s. by měli být alespoň 3. Rovněž je zjevně naprosto
nekorektní, aby minoritní akcioniáři, ktefi mají ve spolďnosti podil celkem 37 Vo, neměli
žádné zastoupení v dozorčí radě.

S pozdravem

sabina Šoobová
U Menhiru Y, č.p.261
Zbuzanyr25225

akcionář společnosti Unipetrol, a.s"

k;Aan ěoi,*o'
Y e Zbuzanech dne 1 0.5.20 1 7







Unipetrol, a.s. 

k rukám představenstva 

Na Pankráci 127 

Praha 4 

140 00 

 

Návrh k bodu 10 řádné valné hromady, která se bude konat 7. června 2017 

 

 

Vážené představenstvo, 

 

na pořad nadcházející valné hromady k bodu 10 programu navrhuji: 

 

volbu Ing. Tomáše Hájka 

do funkce člena dozorčí rady společnosti Unipetrol, a.s. 

 

Usnesení: 

 

Valná hromada společnosti Unipetrol, a.s. v souladu s ustanovením odstavce 8.2 písm. i) 

stanov společnosti Unipetrol, a.s. volí 

 

Ing. Tomáše Hájka, bytem Počernická 3226/2G, 10000 Praha 10 

 

do funkce člena dozorčí rady společnosti Unipetrol, a.s. s účinností od 8. června 2017 

 

Zdůvodnění: 

 

Aktuální složení dozorčí rady vidím jako velký problém společnosti Unipetrol, a.s., jelikož 

hrubě porušuje kodex správy a řízení společností OECD i přesto, že se na něj společnost 

odvolává ve své výroční zprávě 2016 na straně 7 odkazem na web Ministerstva financí ČR. 

 

Podle tohoto kodexu by měla mít dozorčí rada alespoň 25 % nezávislých členů, tzn. v 9členné 

dozorčí radě společnosti Unipetrol, a.s. by měli být alespoň 3. Rovněž je zjevně naprosto 

nekorektní, aby minoritní akcionáři, kteří mají ve společnosti podíl celkem 37 %, neměli 

žádné zastoupení v dozorčí radě. 

 

 

S pozdravem 

 

Ing. Dušan Rašín 

Zkratka 3 

644 00 Brno 

 

akcionář společnosti Unipetrol, a.s. 

V Brně dne  DATUM 9.5. 2017 



Unipetrol, a.s.
k ruk6m piedstavenstva
Na Pankr6ci 127
Praha 4
140 00

Nivrh k bodu 10 ffdn6 valn6 hromadY, kterd se,bude konat 7' dervna 2017

Y 6Lene piedstavenstvo,

na poiad nadchlnejici valn6 hromady k bodu 10 programu navrhuji:

volbu Ing. Tom65e Hfjka

do funkce ilena dozorii rady spoleinosti unipetrol, a.s.

Usneseni:

Valnf hromada spolednosti Unipetrol, a.s. v souladu s ustanovenim odstavce 8'2 pism' i)

stanov spolednosti Unipetrol, a.s. voli

Ing. Tom65e H6jka, bytem Podernick6 322612G, 1 0000 Praha 10

do funkce dlena dozordi rady spolednosti Unipetrol, a.s. s irdinnosti od 8. dervna 2017

ZdrivodnEnf :

Aktu6lni sloZeni dozordi rady vidim jako velky probldm spolednosti Unipetrol, a's', jelikoZ

hrubd poruSuje kodex sprdvy a iizeni spolednosti OECD i piesto, Ze se na 
1Cj 

sngfinos

odvol6v6 ve sv6 vj,rodni zp rivd 2016 na strand 7 odkazem na web Ministerstva financi CR.

podle tohoto kodexu by m6la mit dozord i rada alespoi 25 o/o nezilisl;fch dlenri, rzn. v 9dlenne

dozordi radd spolednosti Unipetrol, a's. by mdli byt alespoi 3' RovndZ je zjevnd naprosto

nekorektni, aby minoritni akiionaii, kteii maji ve spolednosti podil celkem 37 o%, nemdli

Lddne zastoupeni v dozordi radd.

S pozdravem

Ladislav Sembera
iimict<r{ 822186c, Praha 8, 182 00

akcion6i spolednosti Unipetrol, a.s'

7 /j**"bzt*'n

V Praze dne 9. 5.2017



















Unipetrol, a.s.
k rukám představenstva
a Pankráci 127
Praha 4
14000

ávrh k bodu 10 řádné valné hromady, která se bude konat 7. června 2017

Vážené představenstvo,

na pořad nadcházející valné hromady k bodu 10 programu navrhuji:

volbu Ing. Tomáše Hájka
do funkce člena dozorčí rady společnosti Unipetrol, a.s.

Usnesení:

Valná hromada společnosti Unipetrol, a.s. v souladu s ustanovením odstavce 8.2 písmo i)
stanov společnosti Unipetrol, a.s. volí

Ing. Tomáše Hájka, bytem Počernická 3226/20, 10000 Praha 10

do funkce člena dozorčí rady společnosti Unipetrol, a.s. s účinností od 8. června 2017

Zdůvodnění:

Aktuální složení dozorčí rady vidím jako velký problém společnosti Unipetrol, a.s., jelikož
hrubě porušuje kodex správy a řízení společností OECD i přesto, že se na něj společnost
odvolává ve své výroční zprávě 2016 na straně 7 odkazem na web Ministerstva financí ČR.

Podle tohoto kodexu by měla mít dozorčí rada alespoň 25 % nezávislých členů, tzn. v 9členné
dozorčí radě společnosti Unipetrol, a.s. by měli být alespoň 3. Rovněž je zjevně naprosto
nekorektní, aby minoritní akcionáři, kteří mají ve společnosti podíl celkem 37 %, neměli
žádné zastoupení v dozorčí radě.

S pozdravem

Viktor Kolínský
Ryzlinková 2151/16, 18200 Praha 8

I

akcionář společnosti Unipetrol, a.s.
V Praze dne 12.5.2017











Unipetrol, a.s.
k rukám představenstva
Na Pankráci 127
Praha4
140 00

Návrh k bodu 10 řádné valné hromady" která se bude konat 7. června 2017

Y ážené představenstvo,

na pořad nadcházející valné hromady k bodu 10 programu navrhuji:

volbu Ing. Tomáše Hájka
do funkce člena dozorčí rady společnosti L}nipetrol, a.s.

Usnesení:

Valná hromada společnosti Unipetrol, a.s. v souladu s ustanovením odstavce 8.2 písm. i)
stanov spoleěnosti Unipetrol, a.s. volí

Ing. Tomáše Hájka, bytem Počernická 3226l2G,10000 Praha 10

do funkce člena dozorčírady společnosti Unipetrol, a.s. s účinností od 8. Června2017

zdůvodnění:

Aktuální složení dozorěí rady vidím jako velký problém společnosti Unipetrol, a.s., jelikoŽ

híubě porušuje kodex správy a íizení společností OECD i přesto, že se na něj spoleěnost

odvolává ve své výroční zprávě 2016 na straně 7 odkazem na web Ministerstva financí CR.

Podle tohoto kodexu by měla mít dozorčí rada alespoň 25 oÁ nezávislých členŮ, tzn. v 9Členné

dozorěi radě společnosti Unipetrol, a.s. by měli být alespoň 3. Rovněž je zjevně naprosto

nekorektní, aby minoritní akcionáři, kteří mají ve společnosti podíl celkem 37 oÁ, neměli
žádné zastoupení v dozorčí radě.

S pozdravem

Hana Dvořáková
Líšnice 90,789 85 Mohelnice

akcionář společnosti Unipetrol, a.s.

b*ab^l
V Mohelnici dne 9.5,2017



Unipetrol, a.s.
k rukám p edstavenstva
Na Pankráci I27
Praha 4
140 00

Návrh k bodu 10 ádné valné hromadv. která se bude konat 7. června 20l7

Y ážené p edstaven Stvo,

na po ad nadcházející valné hron-rady k bodu 10 programu navrhuji:

volbu Ing. Tomáše Hájka
do funkce člena dozorčí rady společnosti Unipetrolo a.s.

Usnesení:

Valná hromada spoiečnosti lJnipetrol. a.s. v souladu s ustanovením
odstavce 8.2 písm. i) stanov spcllečnosti Unipetrol. a.s. volí

Ing. Tomáše Hájka. byem Počernická3226l2G, 10000 Praha 10

do funkce člena dozorčí rady společnosti Unipetrol' a.S. S ťrčinností od 8. června 2017

Zdrivodnění:

Aktuální složení dozorči rady vidím jako velky problém společnosti Llnipetrol. a.s.. jelikoŽ
hrubě porušuje kodex správy a Ťízení společností oECD i presto, že se na něj společnost
odvolává ve své vyroční zprávě2016 na straně 7 odkazem na web Ministerstva financí ČR.

Podle tohoto kodexu by měla mít dozorčí rada alespon 25 % nezávislych členri'
tzn. v 9 členné dozorčí radě společnosti Unipetrol. a.s. by měli byt alespo 3. RovněŽ je
zjevně naprosto nekorektní' aby rninoritní akcioná i. kterí mají ve společnosti podíl celkem
37 oÁ, neměli Žádné zastoupení v dozorčí radě.

S pozdravem/,L
Michal Vítek
Lipová 185
251 70 Dob ejovice

akcioná společnosti Unipetrol. a.s.

V Dob ejovicích dne 8. 5.2017





Unipehol, a.s.
k rukrím představenstva
Na Pankráci 127
Praha 4
140 00

Návrh k bodu 10 řádné va|né hromadv. která se bude konat 7. června 2017

Vážené představenstvo,

na pořad nadchiíaející valné hromady k bodu l0 programu navrhuji:

volbu Ing. Tomáše Hájka
do funkce člena dozorčí rady spo|ečnosti Unipetrol, a.s.

Usnesení:

Valná hromada společnosti Unipetrol, a's. v souladu s ustanovením odstavce 8.2 písm. i)
. stanov společnosti Unipetrol, a.s. volí

Ing. Tomáše Hájka, byem Poěemická3226/2G, 10000 Praha 10

do funkce ělena dozorěí rady společnosti Unipetrol, a's. s účinností od 8. června 2017

Zdůvodnění:

' Aktuální sloŽení dozorěí rady vidím jako velký problém společnosti Unipetrol, a.s., jelikož
hrubě porušuje kodex správy a řízení společností oECD i přesto, že se na něj společnost
odvolává ve své qýroční zprávě 2016 na straně 7 odkazem na web Ministerstva financí ČR.

Podle tohoto kodexu by měla mít dozorčí rada alespoň 25 oÁ nezávis|ých členů" tzn. v 9členné
dozorčí radě společnosti Unipehol, a.s. by měli bý alespoň 3. RovněŽ je zjevně naprosto
nekorektní, aby minoritní akcionáři, kteří mají ve spoleěnosti podíl celkem 37 o/o, nemé|i
žádné zastoupení v dozorčí radě.

S pozdravem

r I/1 /" / /,U
i 1 ^lYh / - /tt,',,/,/
\ l r,ý [L,/ -?/t+1t,1_--
lz-- 

\- w v 4.'

Ing. Radek Sztefek, Ph.D.
Komomí Lhotka č. p. 9l
ok. Frýdek Místek
739 53 Hnojník

akcioniíř spo|ečnosti Unipetrol, a.s.
V Komomí Lhotce dne 9. 5. 20|7





Unipetrol, a.s.
k ruk6m piedstavenstva
Na Pankritci 127
Praha 4
140 00 

,
Nivrh k bodu 10 i{dn6 valn6 hromadv. kteri se bude konat 7. iervna 2017

Y fftenf pied stavenstvo,

na poiad nadcbinejici valn6 hromady k bodu l0 programu navrhuji:

volbu Ing. Tom65e Hfjka
do funkce dlena dozorii rady spoleinosti Unipetrol, a.s.

Usneseni:

Valnd hromada spolednosti Unipetrol, a.s. v souladu s ustanovenim odstavce 8.2 pism. i)

stanov spolednosti Unipetrol, a.s. voli

lng. Tomri5e Hdjka, bytem Podernick 322612G, I 0000 Praha 10

do funkce dlena dozordi rady spolednosti Unipetrol, a.s. s irdinnosti od 8. dervna20lT

Zd&vodnEni:

Aktu6lni sloZeni dozordi rady vidim jako velky probldm spolednosti Unipetrol, a.s., jelikoZ

hrubd poruSuje kodex spriivy a iizeni spolednosti OECD i piesto, 2e se na ndj spolednost

odvoliiv 6 ve sv6 vj'ro Eni zprhvl 201 6 na strand 7 odkazem na web Ministersfva financi CR.

Podle tohoto kodexu by m61a mit dozordi rada alespofi 25 % nez6vis$'ch dlenri, tzn. v 9dlenn6

dozordi radd spolednosti Unipetrol, a.s. by mdli bjt alespoii 3. RovndZ je zjevnd naprosto

nekorektni, aby minoritni akcioniffi, kteii mali ve spolednosti podil celkem 37 Yo,, nemdli

26dnb zastoupeni v dozordi rad6

; r, / a / ./ 
/'-- 

i

spozd ravem Co7"Qu  / t ' ad t /Q  I x,
gTouh urc, 

/ .{6 L .7r{

38/o/ ?e/2tt t-

akcionai spolednosti Unipetrol, a.s.
u, loj (dne zarT

f {. ZorT
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Unipetrol, a.s.
k rukám představenstva
Na Pankráci 127
Praha4
140 00

Návrh k bodu 10 řádné valné hromadv. která se bude konat 7. června 2017

Y ažené představenstvo,

na pořad nadchánející valné hromady k bodu 10 programu navrhuji:

volbu Ing. Tomáše Hájka
do funkce člena dozorčí rady společnosti Unipetrol, a.s.

Usnesení:

Valná hromada společnosti Unipetrol, a.s. v souladu s ustanovením odstavce 8.2 písm. i)
stanov společnosti Unipetrol, a.s. volí

Ing. Tomáše Hájka, byem Poěernická 3226l2G,10000 Praha l0

do funkce ělena dozorěírady spoleěnosti Unipetrol, a.s. s účinností od 8. ěervna2}I7

zdůvodnění:

Aktuální složení dozorčí rady vidím jako velhý problém společnosti Unipetrol, a.s., jelikož
hrubě porušuje kodex správy a řízeni společností OECD i přesto, že se na něj společnost
odvolává ve své výroční zprávé 2016 na straně 7 odkazemna web Ministerstva financí ČR.

Podle tohoto kodexu by měla mít dozorěí rada alespoň25 oÁ nezávislých členů, tzn. v 9ělenné
dozorěí radě společnosti Unipetrol, a.s. by měli b;it alespoň 3. Rovněž je zjevně naprosto
nekorektní, aby minoritní akcionáři, kteří mají ve společnosti podíl celkem 37 Yo, neméli
žádné zastoupení v dozorěí radě.

S pozdravem

Ing. Jan Kortus
Pod Sychrovem 63, Praha l0, 101 00

akcioná společnosti Unipetrol, &.s.

,.ť
/'

. ',%;L,d

V Praze dne l 1.5 .2017





Unipetrol, a.s.

k ruk6m piedstavenstva
Na Pankr6ci 127
Praha 4
140 00

Nrivrh k bodu 10 i6dn6 valn6 hromadv. kterf se bude konat 7. dervna 2017

Y 6Lene piedstavenstvo,

na poiad nadchazejicivalnd hromady k bodu 10 programu navrhuji:

volbu Ing. Tom65e Hrijka
do funkce ilena dozorii rady spoleinosti Unipetrol, a.s.

Usneseni:

Valn6 hromada spolednosti Unipetrol, a.s. v souladu s ustanovenim odstavce 8.2 pism. i)
stanov spolednosti Unipetrol, a.s. voli

Ing. Tom65e H6jka, bytem Podernick6 3226/2G,10000 praha 10

do funkce dlena dozordf rady spolednosti Unipetrol, a.s. s ridinnostf od 8. dervna20IT

Zdrivodn6ni:

Aktu6lni sloZeni dozorli rady vidfm jako velky probl6m spolednosti Unipetrol, a.s., jelikoZ
hrubE poru5uje kodex spr6vy a iizeni spolednosti OECD i piesto, Ze se na ndj spolednost
odvol6v6 ve svd vyrodni zprSvd 2016 na stranE 7 odkazem na web Ministerstva financi dR.

Podle tohoto kodexu by mdla mit dozordi rada alespoi 25 %o nez|vislfch dlenri, tzn. v gdlenn6

dozordi radd spolednosti Unipetrol, a.s. by mdli byt alespoi 3. RovndZ je zjevn6 naprosto
nekorektnf, aby minoritni akcion6fi, kteii majf ve spolednosti podil celkem 37 o/o, nemdli
26dn6 zastoupenf v dozordi radd.

S pozdravem .__\, / f&wDruZebni 5, Bruntfl 1--"2 \ !'/ \/

akcion6i spolednosti Unipetrol, a.s.

v T{tA'# dne z?q. \-- 2or7











Scanned by CamScanner









Unipetrol, a.s. 
k rukám představenstva 
Na Pankráci 127 
Praha 4 
140 00 
 
Návrh k bodu 10 řádné valné hromady, která se bude konat 7. června 2017 
 
 
Vážené představenstvo, 
 
na pořad nadcházející valné hromady k bodu 10 programu navrhuji: 
 

volbu Ing. Tomáše Hájka 

do funkce člena dozorčí rady společnosti Unipetrol, a.s. 

 

Usnesení: 
 
Valná hromada společnosti Unipetrol, a.s. v souladu s ustanovením odstavce 8.2 písm. i) 
stanov společnosti Unipetrol, a.s. volí 
 

Ing. Tomáše Hájka, bytem Počernická 3226/2G, 10000 Praha 10 
 
do funkce člena dozorčí rady společnosti Unipetrol, a.s. s účinností od 8. června 2017 
 
Zdůvodnění: 
 
Aktuální složení dozorčí rady vidím jako velký problém společnosti Unipetrol, a.s., jelikož 
hrubě porušuje kodex správy a řízení společností OECD i přesto, že se na něj společnost 
odvolává ve své výroční zprávě 2016 na straně 7 odkazem na web Ministerstva financí ČR. 
 
Podle tohoto kodexu by měla mít dozorčí rada alespoň 25 % nezávislých členů, tzn. v 9členné 
dozorčí radě společnosti Unipetrol, a.s. by měli být alespoň 3. Rovněž je zjevně naprosto 
nekorektní, aby minoritní akcionáři, kteří mají ve společnosti podíl celkem 37 %, neměli 
žádné zastoupení v dozorčí radě. 
 
 
S pozdravem, 
 

 
Ing. Michal Hampejs 
Zárubova 491/20 
14200 Praha 
 
akcionář společnosti Unipetrol, a.s. 

V Praze dne  22.5.2017 
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