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Náhradní valná hromada svolaná na den 28. 1. 2015

Návrhy usnesení valné hromady včetně jejich zdůvodnění, resp. odůvodnění, stanoviska
představenstva a vyjádření představenstva k ostatním navrhovaným záležitostem
náhradní valné hromady společnosti Pražské služby, a.s. svolané na den 28. 1. 2015 (dále
jen „valná hromada“)

Bod č. 1 pořadu jednání – Volba orgánů valné hromady:

Vyjádření představenstva:

Jedná se o organizační krok nutný k zajištění průběhu jednání valné hromady. Představenstvo si
vyhrazuje právo předložit valné hromadě návrh usnesení na volbu orgánů valné hromady s ohledem na
aktuální přítomnost osob, které budou navrženy do orgánů valné hromady.

Návrh usnesení k bodu č. 2 pořadu jednání – Zrušení pokynů valné hromady
představenstvu společnosti k reorganizaci, restrukturalizaci a propachtování části
závodu společnosti schválených na valné hromadě konané dne 14. 10. 2014:

Návrh usnesení akcionáře AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.:

„Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. ruší usnesení č. 1 (udělení pokynu valné hromady
představenstvu společnosti dle návrhu č. 1 představenstva) a usnesení č. 2 (udělení pokynu valné
hromady představenstvu společnosti dle návrhu č. 2 představenstva) přijatá valnou hromadou
konanou dne 14. 10. 2014 v rámci bodu č. 3 pořadu jednání (Udělení pokynu valné hromady
představenstvu společnosti).“

Odůvodnění akcionáře AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. k jeho návrhu usnesení:

„Společnost AVE CZ na valné hromadě konané dne 14. 10. 2014 opakovaně upozorňovala na
nezákonnost pokynů k reorganizaci, restrukturalizaci a propachtování části závodu společnosti PSAS a
učinila protest proti daným usnesením v rámci bodu č. 3 pořadu jednání pro rozpor pokynů s ust. § 51
ZOK (ukládajícím představenstvu společnosti jednat s péčí řádného hospodáře), ust. § 244 ZOK (dle
něhož společnost zachází za stejných podmínek se všemi akcionáři stejně), ust. § 212 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník (dle něhož společnost nesmí svého člena bezdůvodně zvýhodňovat ani
znevýhodňovat), a rozpor s dobrými mravy z důvodu obcházení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách. Dále společnosti AVE CZ namítala, že uvedenými pokyny bude společnosti způsobena
škoda ve výši až 1.584.229.000 Kč a možná i více, a to na základě nesprávného (příliš nízkého) ocenění
závodu společnosti PSAS provedeného společností EQUITA Consulting s.r.o. pro účely realizace
předmětných pokynů. Na základě uvedeného navrhuje společnost AVE CZ usnesení, jímž dojde ke
zrušení těchto nezákonných pokynů přijatých valnou hromadou dne 14. 10. 2014 v rámci bodu č. 3
pořadu jednání.“

Stanovisko představenstva:

Představenstvo společnosti na valné hromadě společnosti konané dne 14. října 2014 akcionářům
sdělilo, že pacht příslušné části závodu společnosti vlastněné výlučně hl. m. Prahou je pro společnost
za stanovených ekonomických podmínek výhodný. Představenstvo na tomto závěru nadále trvá a z
toho důvodu nedoporučuje zrušit pokyny valné hromady udělené valnou hromadou konanou dne 14.
října 2014 představenstvu společnosti. Vzhledem k tomu, že podmínky, za nichž byly tyto pokyny
uděleny, se částečně změnily, představenstvo by považovalo za vhodné tyto pokyny do budoucna pouze
modifikovat v závislosti na dalším vývoji situace. Rozhodování o modifikaci těchto pokynů však nelze
zařadit na program této valné hromady. Představenstvo však předpokládá, že modifikace udělených
pokynů bude zařazena na pořad jednání některé z dalších valných hromad.
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Bod č. 3 pořadu jednání – Dlouhodobá koncepce podnikatelské činnosti společnosti:

Odůvodnění akcionáře AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.:

„Dle článku VIII. odst. 2 písm. q) stanov společnosti náleží do výlučné působnosti valné hromady
rozhodování o dlouhodobé koncepci podnikatelské činnosti společnosti. V současné situaci bude
dlouhodobá koncepce podnikatelské činnosti společnosti zcela zásadně ovlivněna získáním či
nezískáním zakázky na svoz komunálního a živnostenského odpadu na území hl. m. Prahy od února
roku 2015.“

Stanovisko představenstva:

Představenstvo akcionáře upozorňuje, že k tomuto bodu dosud nebyl nepředložen žádný návrh
usnesení. Valná hromada tak v rámci tohoto bodu nemá věcný podklad k projednání a přijetí
rozhodnutí. Pokud akcionáři hodlají k tomuto bodu předložit vlastní návrh usnesení, představenstvo
společnosti žádá, aby tak učinili alespoň 5 pracovních dnů před konáním valné hromady, protože na
zásadní koncepční materiál týkající se dlouhodobé koncepce podnikatelské činnosti společnosti nelze
reagovat v čase kratším.

Bod č. 4 pořadu jednání – Závěr:

Vyjádření představenstva:

Jedná se o organizační krok nutný k ukončení jednání valné hromady.


