Uveřejnění návrhu akcionáře a stanoviska představenstva Komerční banky, a. s., ke změně stanov, která bude
projednávána na valné hromadě konané dne 26. dubna 2006 ve smyslu § 180 odst. 5 obchodního zákoníku
č. 513/1991 Sb., v platném znění
Představenstvo obdrželo dne 19. 4. 2006 návrh akcionáře k bodu pořadu jednání valné hromady Změna stanov v tomto
znění:

Změna stanov společnosti k nadcházející VH.

Způsob hlasování návrhu/ů Akcionářů společnosti:

Změna postupu při HLASOVÁNÍ o návrhu: upřednostnit návrhy minoritních akcionářů nad
předloženými návrhy představenstva.
A)
upřednostnění návrhu – návrhů vlastníků společnosti při hlasování na VH, a to při projednání
návrhu odměn statutárnímu orgánu (dozorčí radě + představenstvu společnosti) nad návrhem managmentu,
nad návrhem jímž samým, kterému jsou odměny směrovány …
B) … také při návrhu na rozdělení zisku za příslušný kalendářní rok tzv. rozdělení výše dividend/y,
upřednostnit při hlasování návrh vlastníka společnosti, oproti zaběhlému rituálu jednostranně
upřednostňujícího a prvořadého návrhu řídícího + kontrolního orgánu společnosti.
Vzor: postup a průběh při hlasování –
Nejdříve se započne s hlasováním návrhu:
1) návrh odměn + výše rozdělení dividend za příslušný kalendářní rok navržené akcionářem
(ať už je návrh od většinového či menšinového akcionáře)
..a poté až…
2) předem připravený/e a schválený/é návrh/y – scénář o výši odměn + rozdělení dividend
za kalendářní rok předložený řídícím managmentem společnosti

Stanovisko představenstva k návrhu akcionáře na změnu stanov Komerční banky, a. s.:
Výše uvedený návrh akcionáře konkrétně neformuluje navrhovanou změnu stanov a z toho důvodu není způsobilý
k hlasování na valné hromadě. Projednání nejprve návrhu představenstva (§ 5 odst. 5 stanov) bylo do stanov zakotveno
z praktických důvodů, neboť představenstvo je většinou svolavatelem valné hromady a jím předkládané návrhy valné
hromadě musí respektovat povinnost představenstva vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře. V případě,
že je podán protinávrh nebo další návrh akcionáře, jsou s ním akcionáři seznamováni ještě před hlasováním o návrhu
představenstva a mohou tedy zvážit, pro který z předložených návrhů budou hlasovat. Z těchto důvodů představenstvo
nedoporučuje akcionářům na valné hromadě hlasovat pro uvedený návrh.

Představenstvo Komerční banky, a. s.

