
 
 

 
Dodatek 

 
 
                      VÝROČNÍ  ZPRÁVY 

 
           společnosti  

 
 
 

Cukrovar Vrbátky  a.s. 
 
 
 

   za rok 2007 
 
 
 
 

Tento dodatek doplňuje požadované informace  týkající se náležitostí dle § 118 
odst. 3 písm. g) až q) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, 
ve znění pozdějších předpisů.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1)  Informace o struktuře vlastního kapitálu emitenta, včetně cenných papírů 
nepřijatých k obchodování na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské 
unie a případného určení různých druhů akcií, práv a povinností spojených s akciemi 
téhož druhu a podílu každého druhu akcií na základním kapitálu: 
 Je uvedeno v textové části konsolidované výroční zprávy v bodě 3 – Údaje o cenných 
papírech a v příloze k účetním výkazům společnosti. 
 K dnešnímu dni činí základní kapitál společnosti 66 547 000 Kč a je rozdělen na 
66 547 kusů akcií kmenových na majitele se stejnými právy. 
  
 
 2) Informace o omezení převoditelnosti cenných papírů: 
 Společnosti není známo omezení převoditelnosti vlastních akcií. Způsob převodu je 
uveden v textové části konsolidované výroční zprávy v bodě 4 – Způsob převodu cenného 
papíru. 
 
 
 3) Informace o významných přímých a nepřímých podílech na hlasovacích právech 
emitenta: 
 Podíly na hlasovacích právech emitenta jsou uvedeny v textové části v bodě 3 výroční 
zprávy. Po snížení základního kapitálu společnosti jsou podíly na hlasovacích právech 
následující: 
 

Jméno akcionáře Adresa % k 28. 4. 2008 

Ing. Zdeněk Kovařík Olomouc, Na Zákopě 16 35,01 

RNDr. Miroslav Hofschneider Smržice, Mlýnská 523 20,49 

Ing. Miloslav Kolomazník Olomouc, Husova 5 17,88 

Ing. Leopold Klabal Prostějov, Dr. Horáka 7 10,24 

Ostatní drobní akcionáři   16,38 

Celkem  100,00 

 
Nepřímé podíly na hlasovacích právech nejsou společnosti známy. 
 
 
 
 4) Informace o vlastnících cenných papírů se zvláštními právy, včetně popisu těchto 
práv: 
 Společnost nevydala akcie  se zvláštními právy. 
 
 
 5) Informace o omezení hlasovacích práv: 
 Každý akcionář je oprávněn hlasovat na valné hromadě, s každou akcií o jmenovité 
hodnotě 1 000 Kč je spojeno právo uplatnit jeden hlas. Společnosti není známo omezení 
hlasovacích práv. 
 
 
 6) Informace o smlouvách mezi akcionáři, které mohou mít za následek ztížení 
převoditelnosti akcií nebo hlasovacích práv, pokud jsou emitentovi známy: 
 Společnosti nejsou známy žádné takové smlouvy. 



 7) Informace o zvláštních pravidlech určujících volbu a odvolání členů představenstva a 
změnu stanov společnosti: 
 Volba  a odvolání členů představenstva  patří do výlučné působnosti valné hromady 
jako nejvyššího orgánu společnosti. Do výlučné působnosti valné hromady patří také 
rozhodnutí o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu 
představenstvem podle § 210 obchodního zákoníku nebo o změnu, ke které došlo na základě 
jiných právních skutečností. 
 
 8) Informace o zvláštních pravomocích členů představenstva, zejména o pověření podle 
§ 161a  a  210 obchodního zákoníku: 
 V roce 2007 nedošlo k nabytí vlastních akcií ani ke zvýšení základního kapitálu 
rozhodnutím představenstva a v současné době nemá představenstvo zvláštní pravomoce. 
 
 9) Informace o významných smlouvách, ve kterých je emitent smluvní stranou a které 
nabudou účinnosti, změní se nebo zaniknou v případě změny ovládání emitenta v 
důsledku nabídky převzetí, a účincích z nich vyplývajících, s výjimkou takových smluv, 
jejichž uveřejnění by bylo pro emitenta vážně poškozující; tím není omezena jiná 
povinnost uveřejnit takovou informaci podle tohoto zákona nebo zvláštních právních 
předpisů: 
  V současné době nejsou takové smlouvy uzavřeny. 
  
10) Informace o smlouvách mezi emitentem a členy jeho představenstva nebo 
zaměstnanci, kterými je emitent zavázán k plnění pro případ skončení jejich funkce 
nebo zaměstnání v souvislosti s nabídkou převzetí: 
 V současné době nejsou takové smlouvy uzavřeny. 
 
 
 11) Informace o případných programech, na jejichž základě je zaměstnancům a členům 
představenstva společnosti umožněno nabývat účastnické cenné papíry společnosti, opce 
na tyto cenné papíry či jiná práva k nim za zvýhodněných podmínek, a o tom, jakým 
způsobem jsou práva z těchto cenných papírů vykonávána: 
 Společnost nemá stanovena pravidla účasti zaměstnanců na kapitálu emitenta, nebyly 
vydány zaměstnanecké akcie ani opční program na vlastní akcie. 
 
 
 
 
 
 
Ve Vrbátkách dne 28.4.2008 
 
 
 
Ing. Zdeněk Kovařík      Ing. Václav Řehák 
předseda představenstva     člen představenstva 


