Oznámení znění návrhu akcionáře se stanoviskem představenstva
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 v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“)

oznamuje znění návrhu akcionáře
k záležitosti zařazené na pořad jednání řádné valné hromady společnosti, která se bude konat
dne 28. ledna 2015 od 14.00 hodin ve WELLNESS HOTEL STEP na adrese Malletova 1141, Praha 9
(dále jen „řádná valná hromada“) se svým stanoviskem.
Společnost po uveřejnění a zaslání pozvánky na řádnou valnou hromadu obdržela návrh hlavního města
Prahy, akcionáře společnosti, k bodu č. 2 pořadu jednání řádné valné hromady. Představenstvo společnosti
tímto v souladu se ZOK oznamuje akcionářům znění tohoto návrhu společně se svým stanoviskem.
Bod č. 2 pořadu jednání řádné valné hromady (Změna stanov):
Znění návrhu:
Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. schvaluje s účinností od 29. 1. 2015 následující změny stanov
společnosti:
a) V článku XVII. odst. 1 stanov se věta druhá nahrazuje následujícím zněním: „Dozorčí rada má 7 členů.“
Stanovisko představenstva k návrhu akcionáře:
Představenstvo bere na vědomí tento návrh akcionáře.
Akcionářem navržené snížení počtu členů dozorčí rady z devíti na sedm nebude mít dle názoru představenstva
zásadní vliv na fungování společnosti a je na vlastním uvážení akcionářů, zda tuto změnu podpoří, či nikoliv.
Společnost umožňuje každému akcionáři společnosti zdarma nahlédnout do návrhu změny stanov, a to v sídle
společnosti v pracovní dny od 9.00 do 15.00 hodin.
Toto oznámení jakož i návrh hlavního města Prahy jsou současně uveřejněny na internetových stránkách
společnosti www.psas.cz v sekci INFO PRO AKCIONÁŘE. Na tomto místě budou také uveřejněny další
případné podklady pro akcionáře ve vztahu k řádné valné hromadě.
V Praze dne 21. ledna 2015
Pražské služby, a.s.

JUDr. Patrik Roman
předseda představenstva

Ing. Petr Čermák
místopředseda představenstva

