
DanieI Salantrrtin
tívale bytem Bcndlova 20/1129
,160 01 Liberec l - Staré Mčsto

oKULA Njlsko,a.
Piedstavenstvo společnosti
KlosteImannova 53
340 22 Nýrsko

Doporučenou poštou na
dodejku

_ elektronicky datovou Schránkou _

V Liberci dne 17.6.2022

I/ěe Protinivrh k usnescní kbodu č. 5 programu valné hromacly spolcčnosti
oKULA Nýr§ko, a.s. §e sídlcm Klosterm.nnova 53, 310 22 Nýrsko, lČo:
,15359083, zap§ané v obchodním rcjstřiku u Krajského soudu v Plzni, od<líl B,
vložka l90 svolává řádnou valnou hromadu §polečnosti, která s€ bude konat
íln.29.6.2022 od 10.00 lrodin v sídle společnosti

Vážené předslavenstvo.

Jako akcionář společnosti dáván protirrávrh k bodtr č.5 poiadujedlrálí iádné valné hromady -
schválení roční účetní závěrky z^ rok 202l rozhodnutí o lapořádáni hospodářs|róho
výsledl(u,

Navlhuji, aby v rámci tohoto bodLr 5 pořadu jednáni přiiala řádná va]rrá hromada usnesení
tohoto znění:

u)Řádnti valni hťon.r(lo společ osti OKULA Nýrsko 
^.s., 

schýaluje ř.idttou úřel í
z.íýěrku zo íok 2021
Q Řúthttí vottti hlomdd.l společ o§ti oKULÁ Nýrsko a.s., scllýhluje návrh na rculěIení
zisku za ruk 2021 ýe výši 43.923,000,- Kč lakto:

Přítlžly:
Políl na xisku vyplacen,ý nkciottářům
na účet neíozllělený zisk ntitlulých leí

orlťrvortnění

33.748.500,- Kč
10.174.000,- Kč

Navlhujenre pro tllto valúou hrornadu schválit výplalu podílu na zisku (
včctně daně z přijn'rr) určeného k vyplacení akcionářům společnosti ve
jcdnu akcii. čímž primárně reflektlúe na Štá\,ajíci soudní j udikaturLL plainou
na zisku akcionaiům-

hrubou dividendu
výši 250.- Kč na
pro \,ýplatu podilLl



VÝplatu soolcčnost ploved

l. Podíl na zisku bude vyplacen všem akcionářům spolcčnosti OKULÁ Nýrsko, a.s., (dálc

.jen,,společnost"), kteří.jsou ke dni konání valné hrorrrady (rozhodný den) zapsáni l scztiatrru
akcionářů vedeném společnosti.

2. Den Zahájeni r,ýplaty je stanoven nu 1,8,2022, Ř,j.]n) t"rlnln \\plat) od ].8,2022 do
11.12,2022,

3. Podil na zisku brrde všem akcionářům v,YpIacen ploslřednictvim bankoVního ilčtu
spolcčllostitakto:

a) Právnickým osobám bude podil na zisku vyplacen pievodem na pcněžni ťrčet. Poclil bude
převeden na čís1o účtu, kteťý právnické osoby oz1lánily písemnč spolcčnosti, a jež je uveden
v seznanru akciot]ářů, jakje uvedeno v § 14 stanov společnosti.
Pokud právnická osoba dosud neuvedla své čís]o účtu do seznamu akcionáiů, společnost zašle
dividcndu prár,nické osobč na zákiadč písemrré žádosti, kterou zašle na adresu spo]ečnosti.
oznán'eni čísla účtu musi být podepsané osobami opřávněnými podepisovat za akcionáře,
Podpisy těchto osob n1usí být ílŤedně ověŤeny, oprávnění podepisovat za akciol,láře miNí b)h
doloženo dok]adem prokazujicínl tuto skutečnost (oligináI nebo ťlředně ověicrró kopic výpisu
z přislušného veřejného rejstřiku např, obchodního. spolkor,ého apod,) ne staršifi než
3 měsíce, Právnické osoby - města či obce, ktelé budou pisemně oznárllovat číslo banko!ního
účtu, musí žádost opatřit úiedně oÝěřenýn podpisem osoby oprá\,něné podepisoval za obec
či město. K oznámení musí býl přjložcna úředně o\,ěiená kopie zápisu zc zascdani
zastupitelstva, na kterém byly zvoIeny osoby oplávněné \ současné době zastrrpovat obec či
lněsio,

b) |yzickýtrr osobárr bude podíl na zisku vyplaoen převodcm na peněžni účet, Podil bude
pieveden na číslo ilčtu, který fyzické osoby oznán'ily pisenrně společnosti, ajež je uveden
v seznamu akcionlřů, j ak je uvedeno v § ] 4 stanov §polcčnosti,
Pokud f;zická osoba closud neuvedla své čís1o účtu do seznamu akcionářů, společnost zašle
dividcndu l1zické osobě na základě písenmé žádosti. kterou zašle na atlresu společnosti.
oznámení čísla účlu musí být podepsané úŤcdně ověřeným podpisem.

4. Po uplynutí řádného termínu výp]aty podílu na zisku bude rrevyplacený podil na zisku
cvidován u společnosti po dobu tří le| ode dne zahájcni rliplaty podílu na zisku. V případě, že
akcionái nepievezme podil na zisku v době jeho vyplacerri, nemá náIok na ílrok z hodnoty
nevyzvednutého podílu na zisku.

a) Prá\,nlckýnr osobám bude nevlplaccný podil na zisku na jcjich píserr:rnou žádost poukázán
na bankovni ílčct, jchož čislo oznámi spo]ečnosti. Tato žádost musí splňovat podnink)-
o/,]dlŤ)enl L\cdcllc \ od§ld\ci ] pr5-n. a],

b) llyzickým osobán bucle nevyplacený podí1 na zisku na.jejich pisemnou žádost poukázán na

t,lankovní účet. jehož číslo oznání spo]cčnosti. Tato žá.lost musi splňovat podnínky
ozr jrrel rrr<deré v ods.-rvci 3 prsnr, b),

5. V případě, že akcionář sanostatně pievedl právo na vyplacení podilrr na zisku. zašle
nabyvatel tohoto práva úředně ověřenou snllouwl o postoupc1,li polrlcdávky nebo jeji oúginál
s iliedně ověřenými podpisy ýIlLlvních stran:



a) PIo výplatu V řádnénl terrnínu ýýplaty podilu na Zisku dle odst, 2 v temlíIru do 30.7,2022.
pokud tak neučini. bLide výplata podílu na ziskll zaslála na akcionářův bankovní účet,

b) Po upl.vnuti řádného lemliiu \,ýplaty podílu na zisku uvedené],}o v odst.2, pokud nebyl
podil rTa zisku již r,yplaccn akcionáři. zašlc výšc uvcdcnó materiály na adrcsu sídla
spo]ečnosti, Podil na ziskrr bude vyplaccn nabyvale]i loho10 práva Za stejných podnrínekjako
jiné oplávněné osol]ě.

6. V případě, že.je k akciim ZříZeno Zástavni právo, postupuje společnost při výplaiě podílu
na Zisku V souladu s přis]ušnými ustanoYeníni občanského Zákoníku v platnén Znění a
zíkona o obchodních korporacích v platném znění,

7. Vyp]acený podi| na Zisku bude Zdaněn podle zrikona č. 586/1992 Sb. o daních z piíjmů vc
zněni pozdčjšich předpisů. Pťo zdanění podílu na zisku zahraničních oprávněnýclr osob budou
rtplatněny mezinárodní smJour,ry o zamezení dvoj ího zdaněni.

Dále navrhrrji, aby v rámci bodu 5 pořadu.jedrráni přijala valná hrorrrada usnesení toholo
znění:

0Řáttlú vat á hrcna.lo sPolečnosti oKULA Nýrsko 
^,s,, 

scltvLluje řridnou účetní
zóvěrku ztt tok 202l
D Řátni ýalná hromala společhosti OKULA Nýrsko 

^.s., 
sclúaluje návťll h0 loz.lělení

zisku za rck 2021 ýe výši 43,923.000,- Kč la kto:

Příděl.|:
Políl na zisku |yplncený akcionářům 33.748.500,- Kč
na účet nerozdělený xisk lituiých lel ]0,174.000,- I{č

Žác]árn, aby shoťa uvgdený protinávrh byl v sou]adu se §tanovan,]j společnosti
a platnými plávními předpisy Zýeře.jnčn, a to se ZdůVodněním podání návrhu Ze sllal1y
irkcionářc a se stanoviskem piedstavenstva k téaio Změnám,

S pozdrav99l,--
t)an ieř§a}amtd$*


