
Uveřejnění povinně uveřejňované informace – výsledek jednání valné
hromady společnosti Pražské služby, a.s. konané dne 14. 10. 2014

ohledně změny druhu akcií

V souladu s ustanovením § 120a odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém
trhu, ve znění pozdějších předpisů, má společnost 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 (dále jen „společnost“) za podmínek stanovených tímto zákonem
povinnost informovat své akcionáře o výsledku jednání valné hromady v bodě, ve kterém se
rozhodovalo o změně druhu akcií této společnosti.

Valná hromada společnosti, která se konala dne 14. 10. 2014 (dále jen „valná hromada“), v bodě
č. 2 pořadu jednání valné hromady rozhodovala o změně prioritních akcií na kmenové. Společnost
tímto v souladu s výše citovaným zákonným ustanovením plní svoji povinnost a informuje
akcionáře společnosti o výsledku jednání v tomto bodě.

V rámci bodu č. 2 pořadu valné hromady předložil akcionář společnosti hlavní město Praha tento
návrh usnesení:

„Všechny prioritní akcie společnosti, tj. 1187604 akcií společnosti ve jmenovité hodnotě 400 Kč
emitovaných jako zaknihované akcie pod ISIN CZ0009100830, se mění na kmenové akcie. V
důsledku této změny se stanovy společnosti změní tak, že v článku VI. odst. 1 písm. c) se slovo
„prioritních“ mění na „kmenových“.“

V souladu s ustanoveními § 416 odst. 1 a 417 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních
korporacích a články 11.6 a 11.8 stanov společnosti bylo pro přijetí tohoto usnesení třeba souhlasu
alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů a současně souhlasu alespoň
tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnících prioritní akcie.

Při hlasování o předmětném bodu pořadu valné hromady bylo přítomno 18 akcionářů společnosti
s celkovým počtem 25.325.310 hlasů, z toho 4.750.320 hlasů akcionářů společnosti vlastnících
prioritní akcie (na této valné hromadě bylo s prioritními akciemi spojeno hlasovací právo).

Pro přijetí navrhovaného usnesení hlasovali akcionáři s celkovým počtem 20.239.760 hlasů a
akcionáři vlastnící prioritní akcie s celkovým počtem 4.750.000 hlasů.

Návrh usnesení valné hromady o změně druhu akcií tedy byl přijat.

O dalších návrzích se v rámci tohoto bodu pořadu valné hromady nehlasovalo.


