
Doplnění písemných odpovědí na dotazy č. 16), 17) a 28)  položených na valné hromadě 

společnosti KOH-I-NOOR a.s., se sídlem Vršovická 478/51, 101 01 Praha 10, IČ: 60193034, 

konané v sídle společnosti dne 24.4.2015.  

 

 

Na základě písemné žádosti o doplnění vysvětlení zaslané akcionářem Ing. Tomášem Hlavničkou, 

prostřednictvím jeho zástupce Mgr. Ing. Antonína Továrka, advokáta, doručené KOH-I-NOOR a.s. dne 

26.5.2015. 

 

Otázka č. 16) 

 

Žádáme o vysvětlení vztahů mezi společností a propojenými osobami v roce 2014 a 

v letošním roce a vysvětlení dopadů těchto vztahů na hospodaření společnosti (včetně 

vysvětlení k nákupu podílu ve Vršovická 51 od RNDr. Šoltése a Inominátní smlouvě ze dne 

17.4.2014 a veškerým úkonům, činěným v souvislosti s touto inominátní smlouvou). 

 

Otázka byla částečně zodpovězena na VH, kde byla přislíbena písemná informace 
k inominátní smlouvě ze dne 17.4.2014. 
 

Jedná se o inominátní smlouvu uzavřenou mezi KOH-I-NOOR a.s.(KIN) a KOH-I-NOOR 

WALDES, a.s. (KINW), jejímž předmětem je narovnání vzájemných závazků a pohledávek 

z obchodního styku, vzniklých mezi oběma společnostmi. Na základě této smlouvy došlo 

během roku 2014 ke snížení závazků KINW vůči KIN o cca 53%, zejména díky převedení 

velkoobchodní činnosti z KINW do KIN. 
 

 

V odpovědi na otázku č. 16) chybí informace, jaký měl vztah z inominátní smlouvy konkrétní 

dopad na hospodaření Vaší společnosti, a jaké byly konkrétní úkony činěné v souvislosti 

s touto smlouvou.  

 

Dopad do hospodaření společnosti byl pozitivní. Nově vytvořené středisko 

velkoobchodního prodeje vytvořilo v roce 2014  kladný hospodářský výsledek, cca 38 tis. 

Kč.  Spoluprací s oddělením tuzemského prodeje došlo k rozšíření počtu odběratelů 

z oblasti maloobchodního prodeje.  Konkrétní úkony činěné v souvislosti s touto smlouvou 

spočívali ve fyzickém převzetí velkoobchodního prodeje  textilní galanterie: 

• Smluvní převzetí dodavatelských podmínek pro nákup zboží 
• Nákup zboží 
• Nákup nezbytného HIM a DM  
• Projednání smluvních podmínek pro prodej zboží vybraným zákazníkům 
• Převzetí veškeré prodejní dokumentace potřebné pro bezproblémové 

pokračování v prodejní činnosti 
 
  



 

 

Otázka č. 17) 

 

Podle posudku společnost vlastní mj. 8 staveb. S ohledem na to, že posudek k nemovitostem 

neobsahuje žádné bližší informace, žádáme ke každé stavbě, vlastněné společností, o 

sdělení, jaký(é) konkrétní má každá ze staveb:  

 
a) účel a k čemu v současnosti slouží 

b) zastavěnou plochu (požadujeme konkrétní číselný údaj) 

c) počet a výšky podlaží (požadujeme konkrétní číselný údaj) 

d) obestavěný prostor (požadujeme konkrétní číselný údaj) 

e) a dále jaká je dle názoru představenstva a dozorčí rady tržní hodnota dané stavby. 

Otázka byla částečně zodpovězena na VH, kde byly přislíbeny písemné doplňující informace. 
 

V příloze uvádíme schéma budov areálu KIN, ze kterého mimo jiné vyplývá využití jednotlivých 

budov areálu.  

 

 

V odpovědi na otázku č. 17) chybí informace o zastavěné ploše každé ze staveb, počet a 

výška podlaží každé ze staveb, obestavěný prostor každé ze staveb, kdy jsme požadovali 

konkrétní číselný údaj, a dále chybí informace společnosti o názoru na konkrétní tržní 

hodnotu dané stavby.  

 

Údaje o zastavěné ploše, počtu podlaží a obestavěném prostoru každé z budov jsou 

uvedeny v příloze č. 1 této odpovědi. 

 

Jak již bylo několikrát konstatováno, společnost neuvažuje o prodeji areálu, tj. neměla a 

nemá potřebu si zjišťovat tržní hodnotu areálu či si na ní vytvářet názor. 

 

 

Otázka č. 28) 

 

Jaké protiplnění bylo vypláceno akcionářům, kteří si nepřevzali listinné akcie (viz k tomu 

výzva na internetových stránkách společnosti), kolik akcionářů této nabídky využilo a za kolik 

akcií bylo takto poskytnuto protiplnění? 

 

Protiplnění bylo stanoveno ve výši 154 Kč na akcii, po zohlednění nákladů spojených se 

zcizením akcií je akcionářům vypláceno 152 Kč/akcie. Dosud byla uzavřena výplata 

protiplnění v celkové výši 12.160 Kč. 
 



V odpovědi na otázku č. 28) chybí informace kolik nevyzvednutých akcií bylo zpeněženo a konkrétní 
počet akcionářů, kteří měli nárok na protiplnění.  
 
 

Původní dotaz, který byl položen na valné hromadě, byl dostatečně zodpovězen předchozí 

písemnou odpovědí. 

 

 

V Praze dne 5.6.2015 
 
 
     Představenstvo společnosti KOH-I-NOOR a.s., v.r. 
 


