Nucený přechod akcií společnosti Pražské služby, a.s.
Otázky a odpovědi

Společnost Pražské služby, a.s. za účelem informování vlastníků jejích akcií uvádí níže seznam
nejčastějších dotazů v souvislosti s procesem vytěsnění a odpovědi na tyto dotazy.

Níže uvedené pojmy mají v tomto dokumentu následující význam:
PS

vytěsnění

znamená společnost Pražské služby, a.s., IČO: 60194120, se sídlem Pod
Šancemi 444/1, 190 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2432
znamená nucený přechod akcií PS na HMP na základě § 375 a násl. zákona č.
90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů,
označovaný též jako squeeze out.

HMP
ČSOB

znamená hlavní město Prahu
znamená společnost Československá obchodní banka, a. s., IČO: 00001350,
Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46

akcie

znamená zaknihované akcie emitované PS

valná hromada

znamená valnou hromadu PS konanou dne 6. listopadu 2018

Otázky a odpovědi
Jak bude probíhat proces vytěsnění?
Valná hromada schválila vytěsnění dne 6. listopadu 2018. Informace o schválení vytěsnění byla
zapsána do obchodního rejstříku 8. listopadu 2018 a 9. listopadu 2018 byl tento zápis zveřejněn také
v internetové verzi obchodního rejstříku. Uplynutím 1 měsíce od zveřejnění zápisu rozhodnutí valné
hromady o schválení vytěsnění v obchodním rejstříku (tj. 9. prosince 2018) přejde vlastnické právo
ke všem akciím, které HMP dosud nevlastní, na HMP.
Akcionáři budou o schválení vytěsnění valnou hromadou informováni také dopisem. Provedením
vytěsnění se tak HMP stane jediným akcionářem PS a poté bude následovat výplata protiplnění
akcionářům.
Je ze strany akcionářů nutný aktivní krok za účelem přechodu akcií na HMP?
Nikoliv, k přechodu akcií dojde přímo ze zákona. Vlastníci zastavených akcií jsou však povinni sdělit
PS informaci o zastavení jejich akcií a o osobě zástavního věřitele. Stejně tak se vyžaduje, aby
zástavní věřitelé sdělili PS existenci zástavního práva k akciím.
Mohou akcionáři odmítnout přechod akcií na HMP?
Nikoliv, přechod akcií vyplývá přímo ze zákona a je důsledkem schválení vytěsnění valnou

hromadou.
Jaké protiplnění akcionáři dostanou za přechod akcií?
Výše protiplnění bude činit 2.928,- Kč za každou akcii na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč a
1.172,- Kč za každou akcii na jméno ve jmenovité hodnotě 400,- Kč.
Kdo bude protiplnění vyplácet?
Protiplnění vyplácí akcionářům HMP a bude tak činit prostřednictvím ČSOB. Společnost PS
protiplnění akcionářům nevyplácí.
Na koho se může akcionář obrátit s dotazy ohledně výplaty protiplnění?
V rámci ČSOB je se možné obrátit na následující kontakty:
∂

Ing. Marcela Černá, +420 224 114 841

∂

Filip Bouma, +420 224 114 840

∂

Jana Zedková, +420 224 114 853

∂

Společný e-mail: vyplaty_CP@csob.cz

∂

Adresa: Československá obchodní banka, a.s., Back Office kapitálových trhů a custody,
Radlická 333/150, Praha 5, PSČ: 150 57

Jak a kdy se bude protiplnění vyplácet?
Detaily ohledně výplaty protiplnění budou ve spolupráci s ČSOB akcionářům sděleny zvláštním
dopisem od ČSOB. Již v tuto chvíli však lze uvést, že výplata protiplnění bude probíhat
bezhotovostně na bankovní účty akcionářů, které za tím účelem akcionáři sdělí ČSOB. Součástí
dopisu ČSOB akcionářům bude i formulář k vyplnění a sdělení bankovního účtu, na který má ČSOB
protiplnění vyplatit. K podpisu tohoto formuláře pak bude nutné úřední ověření podpisu.
Proběhne vytěsnění i v případě, že má akcionář akcie v tzv. nezařazené evidenci?
Ano, tato skutečnost nebrání provedení vytěsnění.
Jak může akcionář změnit informace uvedené v Centrální evidenci cenných papírů
(např. adresu)?
Pokud akcionář chce změnit údaje zapsané v evidenci Centrálního depozitáře a má akcie v tzv.
nezařazené evidenci, doporučujeme kontaktovat výše uvedené kontaktní údaje v rámci ČSOB.
Pokud již má akcie v zařazené evidenci, je nutné obrátit se na osobu, která tuto evidence vede
(typicky banka či obchodník s cennými papíry).
Dokument byl aktualizován k 16. listopadu 2018.

