VALNÁ HROMADA KOMERČNÍ BANKY, a. s., DNE 25. DUBNA 2018
Výsledky hlasování k usnesením valné hromady
Usnesení (hlasování) první.
Valná hromada schvaluje Jednací a hlasovací řád valné hromady Komerční banky, a.s., podle návrhu
předloženého představenstvem.
Bylo odevzdáno 146.188.441 platných hlasů spojených s 146.188.441 akciemi, které představují 77,407400 % základního
kapitálu společnosti Komerční banka, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 119.336.000,- Kč, s nimiž není možno
hlasovací práva vykonávat.
Pro usnesení hlasovali akcionáři mající 144.042.283 hlasů, což představuje 93,552453 % z přítomného počtu hlasů. Proti
hlasovali akcionáři mající 1.760.810 hlasů, což představuje 1,143609 % z přítomného počtu hlasů. Hlasování se zdrželi
akcionáři mající 385.348 hlasů, což představuje 0,250275 % z přítomného počtu hlasů. Nehlasovali nebo odevzdali
neplatné hlasy akcionáři mající 7.781.100 hlasů, což představuje 5,053662 % z přítomného počtu hlasů.

Usnesení (hlasování) druhé.
Valná hromada volí za předsedu Pavla Henzla.
Bylo odevzdáno 146.188.441 platných hlasů spojených s 146.188.441 akciemi, které představují 77,407400 % základního
kapitálu společnosti Komerční banka, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 119.336.000,- Kč, s nimiž není možno
hlasovací práva vykonávat.
Pro usnesení hlasovali akcionáři mající 145.462.834 hlasů, což představuje 94,474912 % z přítomného počtu hlasů. Proti
hlasovali akcionáři mající 340.254 hlasů, což představuje 0,220987 % z přítomného počtu hlasů. Hlasování se zdrželi
akcionáři mající 385.353 hlasů, což představuje 0,250278 % z přítomného počtu hlasů. Nehlasovali nebo odevzdali
neplatné hlasy akcionáři mající 7.781.360 hlasů, což představuje 5,053822 % z přítomného počtu hlasů.

Usnesení (hlasování) třetí.
Valná hromada volí za zapisovatelku Petru Holečkovou.
Bylo odevzdáno 146.188.441 platných hlasů spojených s 146.188.441 akciemi, které představují 77,407400 % základního
kapitálu společnosti Komerční banka, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 119.336.000,- Kč, s nimiž není možno
hlasovací práva vykonávat.
Pro usnesení hlasovali akcionáři mající 145.803.088 hlasů, což představuje 94,695899 % z přítomného počtu hlasů. Proti
hlasovali akcionáři mající 0 hlasů, což představuje 0,000000 % z přítomného počtu hlasů. Hlasování se zdrželi akcionáři
mající 385.353 hlasů, což představuje 0,250278 % z přítomného počtu hlasů. Nehlasovali nebo odevzdali neplatné hlasy
akcionáři mající 7.781.360 hlasů, což představuje 5,053822 % z přítomného počtu hlasů.

Usnesení (hlasování) čtvrté.
Valná hromada volí za ověřovatelku zápisu Marii Bartošovou.
Bylo odevzdáno 146.188.391 platných hlasů spojených s 146.188.391 akciemi, které představují 77,407373 % základního
kapitálu společnosti Komerční banka, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 119.336.000,- Kč, s nimiž není možno
hlasovací práva vykonávat.
Pro usnesení hlasovali akcionáři mající 145.803.038 hlasů, což představuje 94,695867 % z přítomného počtu hlasů. Proti
hlasovali akcionáři mající 0 hlasů, což představuje 0,000000 % z přítomného počtu hlasů. Hlasování se zdrželi akcionáři
mající 385.353 hlasů, což představuje 0,250278 % z přítomného počtu hlasů. Nehlasovali nebo odevzdali neplatné hlasy
akcionáři mající 7.781.410 hlasů, což představuje 5,053855 % z přítomného počtu hlasů.

Usnesení (hlasování) páté.
Valná hromada volí za osobu pověřenou sčítáním hlasů Kateřinu Jochovou.
Bylo odevzdáno 146.188.441 platných hlasů spojených s 146.188.441 akciemi, které představují 77,407400 % základního
kapitálu společnosti Komerční banka, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 119.336.000,- Kč, s nimiž není možno
hlasovací práva vykonávat.

Pro usnesení hlasovali akcionáři mající 145.803.088 hlasů, což představuje 94,695899 % z přítomného počtu hlasů. Proti
hlasovali akcionáři mající 0 hlasů, což představuje 0,000000 % z přítomného počtu hlasů. Hlasování se zdrželi akcionáři
mající 385.353 hlasů, což představuje 0,250278 % z přítomného počtu hlasů. Nehlasovali nebo odevzdali neplatné hlasy
akcionáři mající 7.781.360 hlasů, což představuje 5,053822 % z přítomného počtu hlasů.

Usnesení (hlasování) šesté.
Valná hromada volí za osobu pověřenou sčítáním hlasů Adama Šedivého.
Bylo odevzdáno 146.188.441 platných hlasů spojených s 146.188.441 akciemi, které představují 77,407400 % základního
kapitálu společnosti Komerční banka, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 119.336.000,- Kč, s nimiž není možno
hlasovací práva vykonávat.
Pro usnesení hlasovali akcionáři mající 145.803.083 hlasů, což představuje 94,695896 % z přítomného počtu hlasů. Proti
hlasovali akcionáři mající 0 hlasů, což představuje 0,000000 % z přítomného počtu hlasů. Hlasování se zdrželi akcionáři
mající 385.358 hlasů, což představuje 0,250282 % z přítomného počtu hlasů. Nehlasovali nebo odevzdali neplatné hlasy
akcionáři mající 7.781.360 hlasů, což představuje 5,053822 % z přítomného počtu hlasů.

Usnesení (hlasování) sedm.
Valná hromada rozhodla o změně platných stanov banky takto:
V dosavadním znění se mění oddíl Práva a povinnosti akcionářů § 5 odst. 5 a nově zní takto:
(5) Hlasovací právo náležející akcionáři se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každých 100,- Kč
jmenovité hodnoty akcií se rovná jednomu hlasu. Hlas je dále nedělitelný. Akcionář přítomný na valné
hromadě hlasuje pomocí elektronického hlasovacího zařízení; v odůvodněných případech může
představenstvo určit, že se hlasuje pomocí hlasovacích lístků. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva,
popřípadě dozorčí rady, pokud je svolavatelem valné hromady, byl-li podán. V případě, že je návrh
představenstva nebo dozorčí rady, je-li svolavatelem valné hromady, přijat, o dalších návrzích se nehlasuje.
V opačném případě se o dalších návrzích hlasuje v pořadí, v jakém byly předloženy. Má - li být pořízen
notářský zápis o rozhodnutí valné hromady, je předseda valné hromady povinen řídit hlasování takovým
způsobem, aby bylo možno pořídit notářský zápis o rozhodnutí valné hromady se všemi náležitostmi
vyžadovanými zákonem.
Za § 5 se vkládá nový § 5a Korespondenční hlasování, který zní:
(1) Za podmínek stanovených těmito stanovami a právními předpisy může akcionář hlasovat i před
konáním valné hromady (dále jen „korespondenční hlasování“). Korespondenční hlasování probíhá buď
odevzdáním písemných korespondenčních hlasovacích lístků, anebo prostřednictvím elektronické platformy
dálkové komunikace umožňující ověření totožnosti akcionáře, ke kterému zřídí banka akcionáři na jeho
žádost dálkový přístup. Akcionářem zvolený způsob korespondenčního hlasování nelze změnit od okamžiku,
kdy se stalo účinným vůči bance.
(2) Korespondenční hlasování je připuštěno při splnění následujících podmínek:
a)
představenstvo banky rozhodne o možnosti korespondenčního hlasování před konkrétní valnou
hromadou a uvede podmínky tohoto způsobu hlasování v pozvánce na valnou hromadu;
b)
akcionář vykoná hlasovací právo prostřednictvím korespondenčního hlasování v době určené
představenstvem banky v pozvánce na valnou hromadu;
c)
korespondenční hlasování splňuje všechny další náležitosti stanovené těmito stanovami a uvedené v
pozvánce na valnou hromadu.
(3) Hlasuje-li akcionář prostřednictvím písemného korespondenčního hlasovacího lístku (dále jen
„hlasovací lístek“), uvede na něm:
a)
své jméno, příjmení, datum narození a bydliště, jde-li o fyzickou osobu, nebo název nebo obchodní
firmu, sídlo a identifikační číslo, jde-li o právnickou osobu. Hlasuje-li za akcionáře zástupce, uvede údaje
podle předchozí věty o sobě i o zastoupeném akcionáři, a
b)
návrh, o kterém je hlasováno, a způsob, jakým o tomto návrhu hlasuje. Pokud z hlasovacího lístku k
určitému návrhu nebude vyplývat, jak o tomto návrhu hlasuje, platí, že se zdržel hlasování o tomto návrhu.

(4) Podpis akcionáře nebo jeho zástupce na hlasovacím lístku musí být úředně ověřen. Smluvní
zástupce akcionáře přiloží k hlasovacímu lístku písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem
akcionáře. Vyplývá-li právo zastupovat akcionáře z výpisu evidence emise zaknihovaných cenných papírů,
přiložení písemné plné moci se nevyžaduje.
(5) Je-li akcionářem nebo zástupcem akcionáře právnická osoba, přiloží k hlasovacímu lístku originál
nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiného dokladu prokazujícího existenci
právnické osoby a způsob jednání členů statutárního orgánu za tuto právnickou osobu. Je-li zástupcem
akcionáře právnická osoba a nejedná-li za ni člen statutárního orgánu, přiloží jednající osoba listinu
prokazující její oprávnění jednat za zástupce akcionáře.
(6) Budou-li k hlasovacímu lístku přikládány listiny vyhotovené zahraničními orgány či institucemi
nebo opatřeny jejich ověřovacími doložkami, musí být opatřeny apostilou nebo jinou doložkou či ověřením,
které jsou vyžadovány v úředním styku českými orgány u těchto zahraničních listin. Pokud budou takové
listiny, doložky či ověření vyhotoveny v cizím jazyce, musí být rovněž opatřeny úředním překladem do
českého jazyka.
(7) Korespondenční hlasování prostřednictvím hlasovacího lístku je vůči bance účinné doručením
hlasovacího lístku na adresu sídla banky.
(8) Hlasuje-li akcionář prostřednictvím elektronické platformy dálkové komunikace umožňující
ověření totožnosti akcionáře, postupuje při korespondenčním hlasování v souladu s pravidly užívání této
platformy schválenými představenstvem banky, jež budou uvedena na internetových stránkách banky i v
pozvánce na valnou hromadu.
(9) Bez ohledu na zvolený způsob korespondenčního hlasování se akcionář bude považovat za
přítomného na valné hromadě a jeho hlasy se budou započítávat do celkového počtu hlasů a do jednotlivých
hlasování na valné hromadě pouze tehdy, pokud byl akcionářem banky k rozhodnému dni k účasti na valné
hromadě. Akcionáři však mohou korespondenčně hlasovat i před rozhodným dnem, popř. i po rozhodném
dnu, avšak k jejich korespondenčnímu hlasování se přihlédne jen, pokud se takové hlasování stane účinným
vůči bance do doby uvedené v pozvánce na valnou hromadu.
(10) Akcionáři, kteří hlasují korespondenčně (včetně těch, o kterých v souladu s těmito stanovami
platí, že se hlasování o návrhu určitého usnesení zdrželi), se pro účely posouzení toho, zda je valná hromada
schopná usnášení a zda bylo dané usnesení přijato, považují za přítomné. Údaje o počtu a jmenovité hodnotě
akcií akcionáře, který hlasoval korespondenčně, budou převzaty ze seznamu akcionářů k rozhodnému dni
pro účast na valné hromadě.
(11) Korespondenční hlasování nemůže akcionář změnit od okamžiku, kdy se stalo účinným vůči
bance. Akcionář se však může osobně či v zastoupení dostavit na valnou hromadu, přičemž v takovém
případě se ke korespondenčnímu hlasování tohoto akcionáře nepřihlíží.
V § 9 Působnost valné hromady se mění písmeno c) a písmeno y) a nově zní takto:
Do působnosti valné hromady patří:
c)
volba a odvolání dvou třetin členů dozorčí rady, volba a odvolání členů výboru pro audit,
y) rozhodnout o tom, že výše pohyblivé složky odměny u osob, jejichž pracovní činnosti mají podstatný
vliv na rizikový profil banky, může být vyšší než výše pevné složky odměny, nejvýše však ve výši
dvojnásobku pevné složky odměny.
Dosavadní písmeno z) se vypouští a označení dosavadního písmene za) se mění na z).
V § 12 Schopnost valné hromady usnášet se a hlasování na valné hromadě se mění odst. 1 a odst. 3 a nově
zní takto:
(1) Valná hromada je schopná usnášení, pokud přítomní akcionáři mají akcie se jmenovitou hodnotou
přesahující úhrnem více než 30 % základního kapitálu banky, pokud jim obecně závazné právní předpisy

přiznávají hlasovací právo. Akcionáři, kteří jsou osobami, jejichž pracovní činnosti mají podstatný vliv na
rizikový profil banky, jichž se přímo týká úroveň poměru mezi pevnou a pohyblivou složkou odměny podle
§ 9 písm. y), ani osoby jednající s nimi ve shodě, nesmějí vykonávat při rozhodování valné hromady v
záležitostech uvedených v § 9 písm. y) těchto stanov hlasovací práva. Pro účely stanovení
usnášeníschopnosti valné hromady a pro přijetí konkrétního usnesení v záležitostech uvedených v § 9 písm.
y) se k počtu hlasů náležejících akcionáři, který není oprávněn dle předchozí věty hlasovat, nepřihlíží.
(3) Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li právním předpisem nebo těmito
stanovami požadována kvalifikovaná většina hlasů. K rozhodnutí valné hromady podle § 9 písm. y) se
vyžaduje souhlas alespoň 66% většiny hlasů přítomných akcionářů, pokud jsou na valné hromadě přítomni
akcionáři, kteří nakládají alespoň polovinou hlasovacích práv v bance a nebo alespoň tříčtvrtinové většiny
hlasů přítomných akcionářů, pokud nejsou přítomni akcionáři, kteří nakládají alespoň polovinou hlasovacích
práv v bance.
§ 14 Volba a odvolání členů dozorčí rady nově zní takto:
(1) Dozorčí rada se skládá z devíti členů, fyzických osob, které splňují podmínky stanovené obecně
závaznými právními předpisy a u nichž není dána překážka výkonu funkce ve smyslu zákona o obchodních
korporacích či jiného zákona. Funkční období člena dozorčí rady činí 4 roky. Dvě třetiny členů dozorčí rady
volí a odvolává valná hromada, jedna třetina členů dozorčí rady je volena a odvolávána zaměstnanci banky.
Právo volit a odvolávat členy dozorčí rady volené zaměstnanci mají pouze zaměstnanci, kteří jsou v
pracovním poměru k bance. Způsob a pravidla pro volby a odvolání členů dozorčí rady zaměstnanci banky
určuje volební řád banky schvalovaný představenstvem.
(2) Člen dozorčí rady je oprávněn ze své funkce odstoupit, nesmí tak však učinit v době, která je pro banku
nevhodná. Své odstoupení je povinen oznámit dozorčí radě banky. Jeho funkce končí uplynutím jednoho
měsíce od doručení tohoto oznámení na adresu sídla banky nebo přímo na zasedání dozorčí rady, neschválí-li
dozorčí rada na žádost tohoto člena dozorčí rady jiný okamžik zániku funkce. Dozorčí rada o odstoupení
svého člena zvoleného valnou hromadou informuje představenstvo a nejbližší valnou hromadu. O odstoupení
člena dozorčí rady zvoleného zaměstnanci informuje dozorčí rada bez zbytečného odkladu představenstvo.
(3) Pokud člen dozorčí rady zvolený valnou hromadou zemře, odstoupí z funkce, je odvolán valnou
hromadou nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada banky do dvou měsíců zvolit nového
člena dozorčí rady. Funkce člena dozorčí rady zvoleného valnou hromadou zaniká také volbou nového člena
valnou hromadou, pokud lze z rozhodnutí valné hromady zjistit, který člen dozorčí rady má být nahrazen.
Pokud počet členů dozorčí rady neklesl pod polovinu, může dozorčí rada na návrh výboru dozorčí rady pro
jmenování namísto členů dozorčí rady zvolených valnou hromadou, jejichž funkce skončila mezi zasedáními
valné hromady, jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce
náhradního člena dozorčí rady se nezapočítává do doby výkonu funkce člena dozorčí rady.
(4) Pokud člen dozorčí rady zvolený zaměstnanci zemře, odstoupí z funkce, je odvolán zaměstnanci nebo
jinak skončí jeho funkční období, je představenstvo povinno na jeho místo nejpozději do dvou měsíců
vyhlásit novou volbu člena dozorčí rady voleného zaměstnanci.
V § 17 Výbory dozorčí rady se upravuje odstavec 2) a nově zní takto:
(2) Výbor pro audit je nejméně tříčlenný a většina členů výboru pro audit musí být nezávislá a odborně
způsobilá. Členy výboru pro audit volí valná hromada ze členů dozorčí rady nebo ze třetích osob. Členové
auditního výboru jsou odvoláváni valnou hromadou.
Do § 20 Působnost představenstva se zařazují nová písmena zc) a zd), která zní takto:
zc) po projednání s odborovými organizacemi působícími v bance schvalovat volební řád banky
upravující způsob a pravidla pro volby a odvolání členů dozorčí rady volených zaměstnanci banky,
zd) vyhlašovat a organizovat volby a odvolání členů dozorčí rady volených zaměstnanci banky a
informovat dozorčí radu o výsledcích těchto voleb.
§ 39 Závěrečné ustanovení nově zní takto:

Banka se podřídila zákonu o obchodních korporacích rozhodnutím valné hromady ze dne 28. ledna 2014 s
účinností ke dni 10. března 2014.
Tato změna stanov nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího schválení valnou hromadou banky, s
výjimkou změny ustanovení § 9 písm. c) a § 14, která nabývá účinnosti dne 14. 1. 2019.
Bylo odevzdáno 153.971.430 platných hlasů spojených s 153.971.430 akciemi, které představují 81,528525 % základního
kapitálu společnosti Komerční banka, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 119.336.000,- Kč, s nimiž není možno
hlasovací práva vykonávat.
Pro usnesení hlasovali akcionáři mající 149.461.206 hlasů, což představuje 97,070395 % z přítomného počtu hlasů. Proti
hlasovali akcionáři mající 4.510.194 hlasů, což představuje 2,929230 % z přítomného počtu hlasů. Hlasování se zdrželi
akcionáři mající 30 hlasů, což představuje 0,000019 % z přítomného počtu hlasů. Nehlasovali nebo odevzdali neplatné
hlasy akcionáři mající 546 hlasů, což představuje 0,000355 % z přítomného počtu hlasů.

Usnesení (hlasování) osmé.
Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti banky a stavu jejího majetku za rok
2017 ve znění předloženém představenstvem.
Bylo odevzdáno 153.903.577 platných hlasů spojených s 153.903.577 akciemi, které představují 81,492597 % základního
kapitálu společnosti Komerční banka, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 119.336.000,- Kč, s nimiž není možno
hlasovací práva vykonávat.
Pro usnesení hlasovali akcionáři mající 153.555.808 hlasů, což představuje 99,727477 % z přítomného počtu hlasů. Proti
hlasovali akcionáři mající 347.769 hlasů, což představuje 0,225860 % z přítomného počtu hlasů. Hlasování se zdrželi
akcionáři mající 71.849 hlasů, což představuje 0,046663 % z přítomného počtu hlasů.

Usnesení (hlasování) deváté.
Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku Komerční banky, a. s., za rok 2017 ve znění
předloženém představenstvem.
Bylo odevzdáno 153.852.454 platných hlasů spojených s 153.852.454 akciemi, které představují 81,465527 % základního
kapitálu společnosti Komerční banka, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 119.336.000,- Kč, s nimiž není možno
hlasovací práva vykonávat.
Pro usnesení hlasovali akcionáři mající 153.852.424 hlasů, což představuje 99,951578 % z přítomného počtu hlasů. Proti
hlasovali akcionáři mající 30 hlasů, což představuje 0,000019 % z přítomného počtu hlasů. Hlasování se zdrželi akcionáři
mající 74.504 hlasů, což představuje 0,048402 % z přítomného počtu hlasů.

Usnesení (hlasování) desáté.
Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Komerční banky, a. s., za rok 2017 ve znění předloženém
představenstvem.
Bylo odevzdáno 153.907.652 platných hlasů spojených s 153.907.652 akciemi, které představují 81,494754 % základního
kapitálu společnosti Komerční banka, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 119.336.000,- Kč, s nimiž není možno
hlasovací práva vykonávat.
Pro usnesení hlasovali akcionáři mající 153.907.622 hlasů, což představuje 99,987438 % z přítomného počtu hlasů. Proti
hlasovali akcionáři mající 30 hlasů, což představuje 0,000019 % z přítomného počtu hlasů. Hlasování se zdrželi akcionáři
mající 19.306 hlasů, což představuje 0,012542 % z přítomného počtu hlasů.

Usnesení (hlasování) jedenáct.
Valná hromada schvaluje rozdělení zisku Komerční banky, a. s., za rok 2017 v celkové výši 14 914 375 060,80
Kč takto:
Podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dividendy)
Nerozdělený zisk minulých let

8 932 315 220,00 Kč
5 982 059 840,80 Kč

Výše dividendy přepočtené na jednu akcii činí 47,- Kč před zdaněním. Nárok na dividendu má akcionář, který
je vlastníkem akcie Komerční banky, a. s., s ISIN CZ0008019106 ke dni 18. dubna 2018. Dividenda se stává
splatnou ke dni 28. května 2018.

Bylo odevzdáno 153.925.908 platných hlasů spojených s 153.925.908 akciemi, které představují 81,504421 % základního
kapitálu společnosti Komerční banka, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 119.336.000,- Kč, s nimiž není možno
hlasovací práva vykonávat.
Pro usnesení hlasovali akcionáři mající 153.925.542 hlasů, což představuje 99,999083 % z přítomného počtu hlasů. Proti
hlasovali akcionáři mající 366 hlasů, což představuje 0,000238 % z přítomného počtu hlasů. Hlasování se zdrželi
akcionáři mající 1.045 hlasů, což představuje 0,000679 % z přítomného počtu hlasů.

Usnesení (hlasování) dvanácté.
Valná hromada volí členem výboru pro audit pana Petra Dvořáka, datum narození 31. října 1960, bytem
Praha 6, U Gabrielky 569, PSČ 164 00 s účinností od 26. dubna 2018.
Bylo odevzdáno 153.922.833 platných hlasů spojených s 153.922.833 akciemi, které představují 81,502793 % základního
kapitálu společnosti Komerční banka, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 119.336.000,- Kč, s nimiž není možno
hlasovací práva vykonávat.
Pro usnesení hlasovali akcionáři mající 153.922.673 hlasů, což představuje 99,999240 % z přítomného počtu hlasů. Proti
hlasovali akcionáři mající 160 hlasů, což představuje 0,000104 % z přítomného počtu hlasů. Hlasování se zdrželi
akcionáři mající 1.010 hlasů, což představuje 0,000656 % z přítomného počtu hlasů.

Usnesení (hlasování) třinácté .
Valná hromada určuje jako externího auditora Komerční banky, a. s., pro rok 2018 společnost Deloitte Audit
s.r.o., se sídlem Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČO 49620592 a pro pobočku Komerční banky,
a. s., umístěnou na území Slovenské republiky Deloitte Audit s.r.o., se sídlem Digital Park II, Einsteinova 23,
Bratislava 851 01.
Bylo odevzdáno 153.923.218 platných hlasů spojených s 153.923.218 akciemi, které představují 81,502997 % základního
kapitálu společnosti Komerční banka, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 119.336.000,- Kč, s nimiž není možno
hlasovací práva vykonávat.
Pro usnesení hlasovali akcionáři mající 153.922.908 hlasů, což představuje 99,999393 % z přítomného počtu hlasů. Proti
hlasovali akcionáři mající 310 hlasů, což představuje 0,000201 % z přítomného počtu hlasů. Hlasování se zdrželi
akcionáři mající 625 hlasů, což představuje 0,000406 % z přítomného počtu hlasů.

