Stanovisko představenstva společnosti PAVUS, a.s. k protestu
akcionáře OSMA-ČR-OJ017 doručeného společnosti dne 15. 6. 2020
Představenstvo se na svém zasedání konaném dne 17. 6. 2020 seznámilo s protestem akcionáře
OSMA-ČR-OJ017. Podstatou protestu je:
1. Protest proti případnému přijetí návrhu usnesení pod bodem 6 pořadu jednání valné hromady
uvedeného v pozvánce týkající se schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2019, včetně
stanovení výše dividend. Citace části protestu:
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Stanovisko představenstva akciové společnosti:
Společnost dlouhodobě vyplácí pravidelně dividendy dle nastavené dividendové politiky a jako
jedna z mála korporací tyto vyplácí každoročně, a to i v době hospodářského útlumu. Prioritou
představenstva je zhodnocování majetku akcionářů. Další prioritou je udržení dlouhodobého
rozvoje společnosti v daném podnikatelském oboru. Toto by nebylo možné bez reinvestování
části zisku do společnosti. Představenstvo společnosti preferuje použití vlastních finančních
zdrojů a vyloučení vzniku nákladů na úhradu úroků z úvěrů. Podrobné zdůvodnění je uvedeno
v podkladech pro akcionáře „Zdůvodnění návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti
PAVUS, a.s., dosaženého za účetní období roku 2019“.

2. Absence zdůvodnění k rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019. Citace části
protestu:

Stanovisko představenstva akciové společnosti:
V pozvánce na řádnou valnou hromadu PAVUS, a.s., s datem konáním 19. 6. 2020 byl uveden
v odstavci „Informace pro akcionáře“ odkaz na Zdůvodnění návrhu představenstva na rozdělení
zisku společnosti PAVUS, a.s., dosaženého za účetní období roku 2019, které obsahuje dle
názoru představenstva dostatečně konkrétní zdůvodnění. Tento dokument byl v plném znění
k dispozici v podkladech pro akcionáře, které byly zaslány dne 18. 5. 2020 elektronicky. V
listinné podobě byl rovněž k dispozici v sídle společnosti. Představenstvo se tedy domnívá, že
pozvánka na valnou hromadu obsahuje veškeré potřebné náležitosti.
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2. Nakládání s finančními prostředky ze sociálního fondu. Citace části protestu:

Stanovisko představenstva akciové společnosti:
Stanovy společnosti určují, že o doplňování finančních prostředků do sociálního fondu
rozhoduje valná hromada a pravidla nakládání se sociálním fondem stanoví představenstvo.
Zákon o obchodních korporacích pouze konstatuje, že má-li být rozdělen zisk jinak než jen
mezi společníky, musí tak určit stanovy. Tato podmínka je splněna. Zákon o obchodních
korporacích nestanoví, že by stanovy musely obsahovat také konkrétní způsob rozdělení zisku
mezi stanovami určené další příjemce zisku (v tomto případě pravidla pro rozdělování
prostředků ze sociálního fondu). Pravidla pro rozdělování prostředků ze sociálního fondu
společnosti jsou zakotveny v Kolektivní smlouvě, která upravuje pravidla nakládání s
prostředky tohoto fondu.
Představenstvo považuje stabilizaci zaměstnanců společnosti za podstatnou součást jejího
fungování vzhledem k charakteru její činnosti a vzhledem k požadavkům na vzdělání a
kvalifikaci zaměstnanců. Forma přidělování prostředků ze sociálního fondu dle Kolektivní
smlouvy se v minulých letech osvědčila a zaměstnanci ji akceptují.

Praha 18. 6. 2020
Ing. Jiří Studnička, předseda představenstva PAVUS, a.s.
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