Pražské služby, a.s.
Pod Šancemi 444/1
Praha 9
190 00
K rukám / For the attention of: představenstva / Board of Directors
Cc:
Jiří Vávra
1. náměstek primátora Hlavního města Praha
Mariánské náměstí 2,110 01 Praha 1

VI In Praze dne / on 28.4.2014

RE:

PRAŽSKÉ SLUŽBY, A.S.

Vážení / Dear AU,
obracíme se na Vás jako minoritní akcionář společnosti Pražské služby, a.s., se sídlem Praha 9, Pod
Šancemi 444/1, IČ: 601 94 120, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 2432 (dále jen „Společnost") vlastnící akcie emitované Společností (dále jen „Akcie"),
které k dnešnímu dni představují cca. 19.32% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve
Společnosti (dále jen „Kvalifikovaný podíl").
we refer to you as a minority shareholder of the company Pražské služby, a.s., with its registered
office at Prague 9, Pod Šancemi 444/1, ID: 601 94120, registered in the commercial register
maintained by the Municipal court in Prague, volume B, insert 2432 (the "Company") owning the
shares issued by the Company (the "Shares") representing, as of the date hereof, approx.. 19.32%
share in the registered capital and voting rights in the Company (the "Qualified Shareholding").

Jako minoritní akcionář Společnosti vlastnící Kvalifikovaný podíl máme v souladu s ustanovením § 366
zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK")
právo požádat o svolání mimořádné valné hromady Společnosti k projednání námi navržených bodů.
We have a right, as a minority shareholder of the Company owning the Qualified Shareholding, to
require the convocation of an extraordinary general meeting of the Company pursuant to section 366

of Act no. 90/2012 Coll., on business corporations, as amended (the „ABC") in order to discuss the
matters suggested by us.

Tímto žádáme představenstvo Společnosti, aby v co nejkratším možném termínu povoleném ZOK a
stanovami Společnosti, svolalo mimořádnou valnou hromadu Společnosti (dále jen „MVH") s alespoň
následujícím pořadem jednání (dále jen „Agenda"):
1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
4.

Rozhodnutí o rozdělení rezervního fondu společnosti

5. Rozhodnutí o nabytí vlastních akcií společností
6. Závěr
We hereby require the board of directors of the Company to convene, within the shortest possible
time period permitted under the ABC and articles of association of the Company, the extraordinary
general meeting (the „EGM") of the Company having at least the following agenda (the "Agenda"):
1. Opening and control of the quorum of the general meeting
2. Election of bodies of the general meeting
3. Decision on the amendments of the articles of association of the company
4. Decision on the distribution of the reserve fund of the company
5. Decision on the acquisition of own shares of the company
6. Conclusion

Dne 4. dubna 2014 jsme obdrželi odpověď Společnosti na náš dopis ze dne 24. března 2014, ve
kterém nás Společnost informovala o možnosti zpětného odkupu Akcií ze strany Společnosti, budou-li
k tomu splněny všechny zákonné požadavky, zejména ty vyplývající z ustanovení § 301 ZOK. Zároveň
si vás dovolujeme informovat, že v dopise doručeném dne 4. dubna 2014 společnosti NORTHWARD
HOLDINGS LIMITED hlavním městem Prahou jako majoritním akcionářem Společnosti byl tento
minoritní akcionář Společnosti informován, že hlavní město Praha má zájem jednat o odkoupení Akcií
od společnosti NORTHWARD HOLDINGS LIMITED, a to i formou odkupem vlastních akcií přímo
Společností. V této souvislosti tedy žádáme představenstvo Společnosti, aby svolalo MVH za účelem
projednání a schválení možnosti odkupu vlastních akcií Společnosti, přičemž navrhujeme, aby MVH
projednala odkup vlastních akcií ze strany Společnosti v rozsahu až 24% podílu na základním kapitálu
Společnosti, za kupní cenu ve výši (i) 1,673,- Kč za jednu kmenovou akcii znějící na jméno o jmenovité
hodnotě 1,000,- Kč a (ii) 650,- Kč za jednu prioritní akcii znějící na jméno o jmenovité hodnotě 400,Kč. Za účelem přípravy dostatečných vlastních zdrojů Společnosti na odkup vlastních akcií Společnosti
ve výše uvedeném rozsahu navrhujeme rovněž, aby MVH schválila a rozhodla o zrušení rezervního
fondu Společnosti a jeho o rozdělení v plné výši tak, že bude převeden na účet nerozděleného zisku
Společnosti.

On 4 April 2014, we received the response of the Company to our letter dated 24 March 2014 in which
the Company informed us about the possibility of the share-buy-back of the Shares, subject to the
terms of the legal regulation, in particular those under section 301 of the ABC. At the same time, we
wish to inform you that in the letter delivered to NORTHWARD HOLDINGS LIMITED on 4 April 2014 by
Hlavní město Praha as the majority shareholder of the Company, NORTHWARD HOLDINGS LIMITED as
a minority shareholder was informed that Hlavní město Praha is interested in negotiations regarding
the acquisition of the Shares from NORTHWARD HOLDINGS LIMITED, including in a form of an
acquisition of the own shares directly by the Company. In this connection, we require the board of
directors of the Company to convene the EGM in order to discuss and approve the possibility of the
acquisition of the own shares by the Company, whereas, we suggest that the EGM shall discuss the
acquisition of such own shares by the Company up to 24% share in the registered capital of the
Company for the purchase price amounting to (i) CZK 1.673 per one common registered share having
a nominal value of CZK 1.000 and (ii) CZK 650 per one priority registered share having a nominal value
of CZK 400. For the purpose of assuring sufficient financial sources of the Company for the acquisition
of the own shares by the Company in the above mentioned scope, we also suggest that the EGM
approves and decides on the cancellation of the reserve fund of the Company and on its distribution in
the full amount to the undivided profit fund of the Company.

Žádáme Vás tímto, abyste na základě naší výše uvedené žádosti svolali MVH Společnosti se shora
uvedenou Agendou. Návrhy usnesení MVH týkající se bodů 3,4 a 5 Agendy přikládáme jako přílohu
této žádosti.
We hereby require you to convene the EGM of the Company having the aforesaid Agenda based on
our above-mentioned request. The proposed resolutions of the EGM regarding the matters under 3, 4
and 5 of the Agenda are attached as a schedule hereto.

V případě dotazů či námětů k výše uvedenému nás prosím kontaktujte.
Should you have any inquiries or proposals in relation to the above mentioned, please contact us.

V úctě / Sincerely yours,
Za / On behalf ofNQf&MNARD HOLDINGS UJvllTED

iméno/Name: JUDr. Petr Mlejnek, advokát / attorney
Funkce/Position: na základě plné moci / under power of attorney

Příloha /Annex
Návrhy usnesení MVH / Proposed resolutions of the EGM
Návrh usnesení k bodu 3 Agendy - změna stanov společnosti:
„Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. rozhoduje o následující změně stanov společnosti:
1. Znění článku XII. odst. 5/ písm. k) stanov se v celém rozsahu ruší.
2. Dosavadní ustanovení článku XII. odst. 5/ písm. I) až q) stanov se nově označují jako
ustanovení článku XII. odst. 5/ písm. k) až p).
3. Znění článku XXVIII. odst. 1/ stanov se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím
zněním: „Nestanoví-li právní předpisy jinak, společnost nevytváří rezervní fond."
4. Znění článku XXVIII. odst. 2/ až 4/ stanov se v celém rozsahu ruší.
5. Znění článku XXXI. odst. 2/, 3/ a 7/ stanov se v celém rozsahu ruší.
6. Dosavadní ustanovení článku XXXI. odst. 4/ až 6/ stanov se nově označují jako ustanovení
článku XXXI. odst. 2/ až 4/."
Návrh usnesení k bodu 4 Agendy - rozhodnutí o rozdělení rezervního fondu společnosti:
„Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. schvaluje a rozhoduje o rozdělení rezervního fondu
v plné výši na účet nerozděleného zisku. Rezervní fond bude rozdělen tak, že bude převeden na účet
nerozděleného zisku společnosti."
Návrh usnesení k bodu 5 Agendy - rozhodnutí o nabytí vlastních akcií společnosti:
„Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. schvaluje a rozhoduje o nabytí vlastních akcií
emitovaných společností Pražské služby, a.s., a to v rozsahu až do celkové výše 24% podílu na
základním kapitálu společnosti za kupní cenu 1,673,- Kč za jednu kmenovou akcii znějící na jméno o
jmenovité hodnotě 1,000,- Kč a 650,- Kč za jednu prioritní akcii znějící na jméno o jmenovité hodnotě
400,- Kč."

