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HLASOVACÍ FORMULÁŘ 
pro rozhodování valné hromady společnosti Philip Morris ČR a.s., se sídlem Kutná Hora, 

Vítězná 1, PSČ 284 03, identifikační číslo: 14803534 (dále jen „společnost“) 
písemnou formou mimo zasedání, o kterém představenstvo společnosti rozhodlo dne 

1. února 2021 

Při vyplňování hlasovacího formuláře se řiďte 
pokyny k rozhodování valné hromady společnosti mimo zasedání (tzv. per rollam) 

 

Identifikační číslo akcionáře nebo zástupce: 
NEVYPLŇUJTE, určeno pro interní potřebu společnosti 

 

Návrh rozhodnutí č. 1.1. k bodu č. 1 pořadu rozhodování  

Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti. 

 

PRO 

 

PROTI 

 

Návrh rozhodnutí č. 3.1. k bodu č. 3 pořadu rozhodování 

Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020. 

PRO 

 

PROTI 

 

Návrh rozhodnutí č. 3.2. k bodu č. 3 pořadu rozhodování 

Schválení řádné konsolidované účetní závěrky za rok 2020. 

PRO 

 

PROTI 

 

Návrh rozhodnutí č. 3.3. k bodu č. 3 pořadu rozhodování 

Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2020, včetně stanovení výše podílu na 
zisku. 

PRO 

 

PROTI 

 

Návrh rozhodnutí č. 4.1. k bodu č. 4 pořadu rozhodování 

Schválení zprávy o odměňování za rok 2020. 

PRO 

 

PROTI 

 

Návrh rozhodnutí č. 5.1. k bodu č. 5 pořadu rozhodování 

Volba pana Petra Šedivce členem představenstva společnosti. 

PRO 

 

PROTI 

 

Návrh rozhodnutí č. 6.1. k bodu č. 6 pořadu rozhodování 

Volba paní Aleny Zemplinerové členem dozorčí rady společnosti. 

PRO 

 

PROTI 

 

Návrh rozhodnutí č. 6.2. k bodu č. 6 pořadu rozhodování 

Volba paní Stanislavy Juríkové členem dozorčí rady společnosti. 

PRO 

 

PROTI 
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Návrh rozhodnutí č. 7.1. k bodu č. 7 pořadu rozhodování 

Volba paní Stanislavy Juríkové členem výboru pro audit společnosti. 

PRO 

 

PROTI 

 

Návrh rozhodnutí č. 7.2. k bodu č. 7 pořadu rozhodování 

Volba pana Johannise van Capelleveen členem výboru pro audit společnosti. 

PRO 

 

PROTI 

 

Návrh rozhodnutí č. 8.1. k bodu č. 8 pořadu rozhodování 

Určení auditora společnosti. 

PRO 

 

PROTI 

 

Návrh rozhodnutí č. 9.1. k bodu č. 9 pořadu rozhodování  

Schválení změny stanov společnosti ve znění návrhu rozhodnutí včetně zdůvodnění 
předloženého představenstvem společnosti a vyhotoveného ve formě notářského 
zápisu NZ 50/2021 N 60/2021 ze dne 16.03.2021, jehož kopie tvoří přílohu č. 5 návrhů 
rozhodnutí valné hromady a jehož elektronický stejnopis je uveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup na následující webové stránce: http://www.philipmorris.cz, 
v sekci "Pro akcionáře". Návrh změn stanov společnosti (s vyznačenými změnami) tvoří 
přílohu č. 6 návrhů rozhodnutí valné hromady a návrh nového úplného znění stanov 
společnosti s vyznačenými změnami (podtržený text je navržen ke vložení, škrtnutý 
k vypuštění) je uveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na následující 
webové stránce: http://www.philipmorris.cz, v sekci "Pro akcionáře".  

PRO 

 

PROTI 

 

  

http://www.philipmorris.cz/
http://www.philipmorris.cz/
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…………………………………………………………………………………………… 
Jméno a příjmení / název nebo obchodní firma akcionáře (právnické osoby) 

………………………………………………………………………………………………………… 
Datum narození / identifikační (registrační) číslo akcionáře (právnické osoby), bylo-li přiděleno   

……………………………………………………………………………………………  
Bydliště / sídlo akcionáře (právnické osoby) 

……………………………………………………………………………………………  
Údaje o osobě (osobách) jednající(ch) za akcionáře (právnickou osobu) * 
*  Vyplňuje se pouze v případě akcionáře (právnické osoby). Údaji o osobě (osobách) jednající(ch) za akcionáře se rozumí jméno a příjmení 
fyzické osoby (osob) s uvedením funkce (např. jednatel, člen představenstva apod.), popř. další identifikační údaje, je-li osobou jednající za 
akcionáře právnická osoba. 

……………………………………………………………………………………………  
Počet akcií, v rozsahu kterých se akcionář účastní hlasování * 
*  Nebude-li na hlasovacím formuláři uveden počet akcií nebo bude-li počet akcií vyšší, než bude vyplývat z evidence zaknihovaných cenných 
papírů, resp. seznamu akcionářů k rozhodnému dni, bude se akcionář účastnit rozhodování per rollam v rozsahu akcií dle evidence 
zaknihovaných cenných papírů, resp. seznamu akcionářů k rozhodnému dni. Bude-li na hlasovacím formuláři uveden nižší počet akcií, než 
bude vyplývat z evidence zaknihovaných cenných papírů, resp. seznamu akcionářů k rozhodnému dni, bude se akcionář účastnit rozhodování 
per rollam v rozsahu tohoto nižšího počtu akcií uvedeného na hlasovacím formuláři.  

V případě, že akcionář je zastupován na základě plné moci, je třeba připojit údaje o zástupci: 

……………………………………………………………………………………………  
Jméno a příjmení / název nebo obchodní firma zástupce akcionáře (je-li zástupce právnickou osobou) 

……………………………………………………………………………………………  
Datum narození / identifikační číslo zástupce akcionáře (je-li zástupce právnickou osobou) 

……………………………………………………………………………………………  
Bydliště / sídlo zástupce akcionáře (je-li zástupce právnickou osobou) 

……………………………………………………………………………………………  
Údaje o osobě (osobách) jednající(ch) za zástupce akcionáře ((je-li zástupce právnickou osobou)* 
*  Vyplňuje se pouze v případě, je-li zástupce právnickou osobou. Údaji o osobě (osobách) jednající(ch) za zástupce akcionáře se rozumí 
jméno a příjmení fyzické osoby (osob) s uvedením funkce (např. jednatel, člen představenstva apod.), popř. další identifikační údaje, je-li 
osobou jednající za zástupce akcionáře právnická osoba. 

 

 ........................................................................................ 
 úředně ověřený podpis akcionáře nebo jeho zástupce  


