Doplnění informace o postupu podle § 375 zákona o obchodních korporacích v souvislosti s doručením
žádosti hlavního města Prahy o svolání valné hromady společnosti Pražské služby, a.s. za účelem
schválení nuceného přechodu všech ostatních akcií vydaných společností Pražské služby, a.s. na hlavní
město Prahu
1. Společnost Pražské služby, a.s., IČO: 601 94 120, se sídlem, Pod Šancemi 444/1 Praha 9, PSČ 190 00,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2432 (dále jen „PS“)
obdržela dne 2. října 2018 žádost hlavního města Prahy, IČO: 000 64 581, se sídlem Mariánské nám. 2, Praha
1 - Staré Město, PSČ 11001 (dále jen „HMP“), jakožto hlavního akcionáře společnosti PS, o svolání valné
hromady společnosti PS podle § 375 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon
o obchodních korporacích) ve znění pozdějších změn (dále jen „ZOK“), a to za účelem přijetí rozhodnutí o
přechodu vlastnického práva k ostatním akciím společnosti PS na HMP (dále jen „Žádost“).
2. HMP doložilo své postavení hlavního akcionáře společnosti PS ve smyslu § 375 ZOK příslušnými výpisy
z evidence cenných papírů. Za účelem ověření těchto skutečností společnost PS ke dni doručení Žádosti, tj. ke
dni 2. října 2018 pořídila výpis z centrální evidence cenných papírů. Z dostupných podkladů vyplývá, že HMP
vlastní celkem:
a. 1.457.358 kusů kmenových zaknihovaných akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000 Kč;
b. 600 kusů kmenových zaknihovaných akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč; a
c. 1.187.600 kusů kmenových zaknihovaných akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 400 Kč.
3. Souhrnná jmenovitá hodnota akcií PS vlastněných HMP tak činí 2.532.398.000 Kč, tj. cca 96,25 % základního
kapitálu společnosti PS. Stejný podíl má HMP také na hlasovacích právech ve společnosti PS. Je tudíž
doloženo, že HMP je hlavním akcionářem PS ve smyslu § 375 ZOK. Pro úplnost se uvádí, že z celkového
základního kapitálu společnosti ve výši 2.631.166.600 Kč společnost vlastní své vlastní akcie v celkové
jmenovité hodnotě 44.340.200 Kč; ačkoliv je s těmito vlastními akciemi spojeno hlasovací právo, společnost na
základě § 309 odst. 1 ZOK na valné hromadě nevykonává hlasovací práva s nimi spojená a při posuzování
schopnosti valné hromady se usnášet se k těmto vlastním akciím v souladu s § 412 ZOK nepřihlíží.
4. HMP za přechod všech ostatních akcií vydaných společností PS ve vlastnictví jiných osob než HMP na HMP
navrhlo protiplnění ve výši 2.928 Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000 Kč a 1.172 Kč za jednu akcii o
jmenovité hodnotě 400 Kč.
5. HMP doručilo společně s Žádostí také zdůvodnění výše tohoto protiplnění, nazvané „Odůvodnění ve věci
doložení přiměřenosti výše protiplnění při výkupu účastnických cenných papírů společnosti Pražské služby,
a.s.“ zpracované znaleckým ústavem APOGEO Esteem, a.s., IČO: 261 03 451, se sídlem Rohanské nábřeží
671/15, 186 00 Praha 8, zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
15572.
6. HMP dále předložilo společnosti PS rozhodnutí České národní banky ze dne 19. září 2018, sp. zn. S-Sp2018/00061/572, č. j. 2018/110114/570, kterým byl na základě § 391 odst. 1 ZOK udělen HMP souhlas k přijetí
rozhodnutí valné hromady o přechodu všech účastnických papírů společnosti PS na HMP. Rozhodnutí České
národní banky nabylo právní moci dne 21. září 2018.
7. Odůvodnění i rozhodnutí České národní banky potvrzují výši protiplnění za akcie ostatních akcionářů podle
návrhu HMP.
8. Představenstvo na základě Žádosti rozhodlo o svolání valné hromady PS, která se bude konat dne 6. listopadu
2018. O svolání valné hromady jsou akcionáři informováni zákonem stanoveným způsobem.
9. Další informace ohledně přechodu všech ostatních akcií vydaných společností PS ve vlastnictví jiných osob
než HMP na HMP jsou či budou uvedeny na internetových stránkách společnosti PS: http://www.psas.cz
v sekci „INFO PRO AKCIONÁŘE“.
V Praze dne 11. října 2018
Pražské služby, a.s.

