
UNIPETROL, A.S. 

k rukám představenstva společnosti 

Na Pankráci 127 

Praha 4 

 

PROTINÁVRH K BODU 9: ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2015 

 

Vážené představenstvo, 

 

jsem toho názoru, že nadále nelze tak výrazně a dlouhodobě diskriminovat akcionáře dceřiné 

společnosti Unipetrol oproti akcionářům mateřské společnosti PKN Orlen, pokud jde o 

výplatu dividend. Akcionářům PKN Orlen je totiž na rozdíl od akcionářů společnosti 

Unipetrol dividenda dlouhodobě vyplácena, a to i přes záporný hospodářský výsledek 

společnosti PKN Orlen v některých letech. A za rok 2015 obdrží akcionáři PKN Orlen 

dividendu ve výši 2 zlotých na akcii, což představuje výplatní poměr 35,38 % 

z konsolidovaného čistého zisku na akcii. Akcionářům společnosti Unipetrol je však 

navrhována pouze velmi nízká dividenda ve výši 5,52 Kč na akcii, což odpovídá výplatnímu 

poměru 14,23 % z konsolidovaného čistého zisku. 

 

 

V případě Unipetrolu nelze argumentovat procentuálním výnosem z aktuálního či průměrného 

kurzu akcie na BCPP za minulý rok, jak činí představenstvo společnosti v odpovědi na 

protinávrh akcionáře ze dne 10.5. 2016, jelikož tento kurz byl právě dlouhodobým 

nevyplácením dividendy značně deformován a nadále zdaleka neodpovídá vnitřní hodnotě 

společnosti. Jen v reakci na návrh velmi nízké dividendy učiněný představenstvem 

společnosti Unipetrol došlo na BCPP k propadu kurzu akcie o cca 7 %. Pro srovnání uvádím, 

že akcie PKN Orlen se aktuálně obchodují přibližně za 1,3násobek účetní hodnoty a 

12násobek poměru P/E, těmto oceňovacím indikátorům by odpovídala cena akcie Unipetrolu 

255 Kč, respektive 466 Kč. Na rozdíl od společnosti PKN Orlen však není společnost 

Unipetrol zadlužena ani neutrpěla výrazné ztráty v souvislosti s propadem cen ropy, jelikož 

nedisponuje těžební divizí. 

 

Aby byla výše uvedená diskriminace odstraněna, navrhuji použít u společnosti Unipetrol za 

rok 2015 stejný dividendový výplatní poměr jako u společnosti PKN Orlen, a to 35,38 % 

konsolidovaného čistého zisku, což odpovídá dividendě ve výši 13,73 Kč na akcii. 

 

V návaznosti na výše uvedené dále uvádím přesné znění mého protinávrhu v podobě, o které 

lze na valné hromadě hlasovat: 

 

Usnesení:  

 

„Valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. schvaluje v souladu s odstavcem 8.2 písm. k) 

stanov společnosti UNIPETROL, a. s. vyplacení dividendy z nekonsolidovaného zisku 

společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2015 ve výši 2 143 073 799,33 Kč a dále z části 

nerozděleného zisku minulých let ve výši 346 652 510,39 Kč. Celková částka přiznaná 

akcionářům (dále jen „dividenda“) činí 2 489 726 309,72 Kč. Dividenda navrhovaná 

k rozdělení mezi akcionáře společnosti tedy činí 13,73 Kč na jednu akcii společnosti před 

zdaněním. 

 



Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 14. červen 2016. 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 21. září 2016. Výplata dividendy bude provedena prostřednictvím 

společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, IČ: 

45244782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 

1171. Výplata dividendy končí dnem 21. září 2019.“ 

 

Zdůvodnění: 

 

„Rozhodnutí společnosti o rozdělení zisku je dle platné právní úpravy a stanov společnosti 

UNIPETROL, a.s. v působnosti valné hromady společnosti. Návrh na rozdělení zisku 

společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2015 předkládaný představenstvem společnosti ke 

schválení valné hromadě společnosti je v souladu s příslušnými ustanoveními všeobecně 

závazných právních předpisů a stanov společnosti UNIPETROL, a.s.“ 

 

S tímto mým protinávrhem se ztotožňuje i dalších 63 akcionářů společnosti Unipetrol, z nichž 

budu několik desítek zastupovat na nadcházející valné hromadě společnosti, a další se 

zúčastní osobně. Věřím, že tento protinávrh by mohl být přijatelným kompromisem i pro 

ostatní akcionáře společnosti Unipetrol. 

  

S pozdravem 

 

Ing. Tomáš Hájek 

Počernická 3226/2G 

100 00 Praha 10 

 

akcionář společnosti Unipetrol a.s. 

 

V Praze dne 23.5. 2016 


