Oznámení dne, k němuž byla zapsána změna druhu akcií společnosti do obchodního
rejstříku a uveřejnění informace o změně práv spojených s prioritními akciemi společnosti
Představenstvo společnosti Pražské služby, a.s.,
se sídlem Praha 9, Pod Šancemi 444/1, IČO: 60194120, zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2432 (dále jen „společnost“),
tímto o z n a m u j e , ž e
v návaznosti na rozhodnutí valné hromady společnosti konané dne 14. října 2014 o změně
druhu prioritních akcií společnosti na kmenové byla tato změna druhu akcií společnosti ke dni
12. listopadu 2014 zapsána do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti dále
uveřejňuje informaci, že
ke dni zápisu uvedené změny druhu akcií společnosti do obchodního rejstříku došlo k níže
specifikované změně práv spojených s tímto druhem akcií.
S prioritními akciemi společnosti bylo spojeno přednostní právo týkající se podílu na zisku
rozdělovaného mezi akcionáře společnosti. Hlasovací právo na valné hromadě společnosti nabývali
akcionáři vlastnící prioritní akcie přechodně v případě, kdy valná hromada rozhodla o tom, že
přednostní podíl na zisku nebude vyplacen nebo v případě prodlení s výplatou podílu na zisku.
Uvedenou změnou druhu prioritních akcií společnosti na kmenové pozbyli akcionáři společnosti
vlastnící tyto akcie přednostní právo týkající se podílu na zisku rozdělovaného mezi akcionáře
společnosti. Současně se na ně přestaly vztahovat výše uvedené podmínky pro nabytí hlasovacího
práva a hlasovací právo tak bude s těmito akciemi trvale spojeno, ledaže právní předpisy či stanovy
určí jinak.
Tento dokument se považuje za oznámení učiněné mimo jiné na základě ustanovení § 335 odst. 2
zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech a ustanovení § 119b odst. 1
zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.
V Praze dne 20. listopadu 2014
Pražské služby, a.s.

JUDr. Patrik Roman
předseda představenstva

Ing. Petr Čermák
místopředseda představenstva

