Pražské služby, a.s. se sídlem Praha 9, Pod Šancemi 444/1, IČO: 60194120, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2432
Řádná valná hromada svolaná na den 6. listopadu 2018
Návrhy usnesení a další informace ohledně záležitostí zařazených na pořad jednání
řádné valné hromady svolané na den 6. listopadu 2018
Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady (bod č. 1 pořadu jednání)
Vyjádření představenstva:
Jedná se o organizační krok nutný k zahájení jednání valné hromady.
Volba orgánů valné hromady (bod č. 2 pořadu jednání)
Návrh usnesení č. 1:
„Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. volí za předsedu valné hromady Mgr. Martina
Řandu, LL.M.“
Návrh usnesení č. 2:
„Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. volí za zapisovatele Moniku Pospíšilovou.“
Návrh usnesení č. 3:
„Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. volí za ověřovatele zápisu Ing. Zdeňka Matouška a
Ing. Ivanu Pírkovou.“
Návrh usnesení č. 4:
„Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. volí za osoby pověřené sčítáním hlasů Petra Branta,
Martina Hlaváčka, Milana Váchu, Josefa Nuhlíčka, Zuzanu Duškovou, Zuzanu Vítkovou, Kateřinu
Luptákovou, Nikolu Hykmanovou a Hanu Vlčkovou.“
Zdůvodnění:
Volba orgánů valné hromady je organizačním krokem nutným k zajištění průběhu valné hromady.
Představenstvo si vyhrazuje právo předložit valné hromadě upravené návrhy usnesení na volbu orgánů
valné hromady s ohledem na aktuální přítomnost osob, které budou navrženy do orgánů valné
hromady.
Rozhodnutí o nuceném přechodu účastnických cenných papírů společnosti na hlavního
akcionáře (bod č. 3 pořadu jednání)
Návrh usnesení předložený hlavním akcionářem – hlavním městem Prahou:
„Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s.:

(i)

určuje, že hlavním akcionářem společnosti Pražské služby, a.s. (dále jen „společnost“) je
hlavní město Praha, IČO 000 64 581, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré
Město, 110 00 (dále jen „hlavní akcionář“), jenž vlastní akcie společnosti, jejichž souhrnná
jmenovitá hodnota přesahuje 90 % základního kapitálu společnosti a se kterými je rovněž
spojen podíl na hlasovacích právech ve společnosti přesahující 90 %;

(ii)

rozhoduje o přechodu všech akcií vydaných společností a vlastněných jinými osobami než
hlavním akcionářem na hlavního akcionáře (za akcie se pro účely tohoto usnesení
považují i zaknihované akcie);

(iii)

rozhoduje, že protiplnění poskytované těm vlastníkům (resp. zástavním věřitelům) akcií
společnosti, jejichž akcie ve společnosti přecházejí na hlavního akcionáře na základě
tohoto rozhodnutí valné hromady, činí částku ve výši 2.928 Kč za jednu zaknihovanou
akcii na jméno o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (ISIN: CZ0009055158) a částku ve výši 1.172
Kč za jednu zaknihovanou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 400 Kč (ISIN:
CZ0009100830);

(iv)

rozhoduje, že výše uvedené protiplnění bude poskytnuto ve lhůtě 10 pracovních dnů od
okamžiku, kdy bude v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů proveden ve
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prospěch hlavního akcionáře zápis vlastnického práva k akciím, jenž na základě tohoto
rozhodnutí valné hromady přechází na hlavního akcionáře.“
Zdůvodnění:
Dne 2. října 2018 obdrželo představenstvo společnosti žádost hlavního města Prahy, IČO: 00064581,
se sídlem, Mariánské nám. 2, Praha 1 - Staré Město, PSČ 11001 (dále jen „Hlavní akcionář“) ze dne
25. září 2018, v níž Hlavní akcionář žádá představenstvo společnosti o svolání valné hromady
společnosti, která má rozhodnout o schválení nuceného přechodu účastnických cenných papírů
společnosti na Hlavního akcionáře (dále jen „Žádost“). Součástí Žádosti byl i uvedený návrh usnesení.
Hlavní akcionář zaslal společnosti spolu s Žádostí také doklady, ze kterých vyplývá, že hlavní město
Praha je hlavním akcionářem společnosti ve smyslu § 375 ZOK, a tudíž má právo požádat o svolání
valné hromady společnosti za účelem rozhodnutí o schválení nuceného přechodu účastnických
cenných papírů společnosti na Hlavního akcionáře, konkrétně kmenových akcií na jméno o jmenovité
hodnotě 400,- Kč, vydaných jako zaknihovaný cenný papír ISIN: CZ0009100830, a kmenových akcií
na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, vydaných jako zaknihovaný cenný papír ISIN:
CZ0009055158. Tuto skutečnost představenstvo dále ověřilo z výpisu z evidence emise všech
zaknihovaných účastnických cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s.
Podle dostupných dokumentů je Hlavní akcionář vlastníkem akcií vydaných společností, jejichž
souhrnná jmenovitá hodnota představuje cca 96,25 % (po zaokrouhlení) základního kapitálu
společnosti a s nimiž je spojen podíl na hlasovacích právech ve společnosti ve výši cca 96,25 % (po
zaokrouhlení). Podíl Hlavního akcionáře na základním kapitálu společnosti a hlasovacích právech ve
společnosti tedy splňuje zákonné požadavky § 375 ZOK.
Společně s žádostí zaslal Hlavní akcionář společnosti také zdůvodnění přiměřené výše protiplnění za
vytěsnění vlastníků všech akcií vydaných společností ve vlastnictví jiných osob než Hlavního akcionáře
(dále jen „Ostatní akcie“), které má být poskytnuto oprávněným osobám po splnění zákonných
podmínek. Protiplnění je navrhováno ve výši 1.172,- Kč za každou akcii ve jmenovité hodnotě 400,- Kč
a 2.928,- Kč za každou akcii ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Za tím účelem Hlavní akcionář předložil:
(i)
Odůvodnění vypracované znaleckým ústavem APOGEO Esteem, a.s., IČO: 26103451, se sídlem
Rohanské nábřeží 671/15, 186 00 Praha 8, společností zapsanou v obchodním rejstříku
vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15572 (dále jen „Zhotovitel“);
(ii)
Znalecký posudek č. 1543-82/2018 ze dne 31. srpna 2018 vypracovaný Zhotovitelem;
(iii)
rozhodnutí České národní banky ze dne 19. září 2018 sp. zn. S-Sp-2018/00061/572, č. j.
2018/110114/570 uděleným na základě § 391 odst. 1 ZOK Hlavnímu akcionáři ve formě
souhlasu k přijetí rozhodnutí valné hromady o přechodu všech účastnických papírů
společnosti, který zhodnotil výši protiplnění jako řádně zdůvodněnou.
Pro úplnost se dodává, že nucený přechod akcií se nevztahuje na akcie společnosti o jmenovité hodnotě
1.000.000 Kč, protože všech 600 kusů těchto akcií je ve vlastnictví Hlavního akcionáře.
Vzhledem k tomu, že Žádost splňovala i další náležitosti požadované českým právním řádem,
stanovami společnosti a byly přiloženy všechny zákonem či stanovami požadované dokumenty, plní
představenstvo uveřejněním této pozvánky svou povinnost svolat předmětnou valnou hromadu.
Další informace jsou v této souvislosti uvedeny v pozvánce na valnou hromadu, anebo na
internetových stránkách společnosti.
Závěr (bod č. 4 pořadu jednání)
Vyjádření představenstva:
Jedná se o organizační krok, v jehož rámci dojde k formálnímu ukončení jednání valné hromady.
V Praze dne 9. října 2018

