
VEŘEJNÝ NÁVRH SMLOUVY

1 Veřejný návrh smlouvy a navrhovatel

1.1 Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s., IČO: 601 94 120, se sídlem Praha 9, Pod
Šancemi  444/1,  PSČ 190  00,  zapsané  v  obchodním  rejstříku  vedeném  Městským  soudem
v Praze, oddíl B, vložka 2432 (dále jen „Navrhovatel“), která se konala dne 14. října 2014
(dále jen „Valná hromada“), rozhodla, že všechny prioritní zaknihované akcie emitované
Navrhovatelem, tj. 1.187.604 kusů zaknihovaných akcií Navrhovatele ve jmenovité hodnotě
400 Kč každá, ISIN CZ0009100830 (dále jen „Akcie“), se mění na kmenové zaknihované
akcie. Dne 12. listopadu 2014 byla tato změna druhu Akcií zapsána do obchodního rejstříku.

1.2 Navrhovatel tímto v souladu s § 335 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech
a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen „ZOK“), činí za níže
uvedených  podmínek  následující  veřejný  návrh  smlouvy  na  odkoupení  Akcií  (dále  jen
„Veřejný návrh“).

2 Adresáti Veřejného návrhu

2.1 Tento Veřejný návrh je podle § 338 ZOK určen všem osobám, které byly ke dni konání Valné
hromady vlastníky Akcií, a pro přijetí rozhodnutí o změně druhu Akcií na Valné hromadě
nehlasovaly (dále jen „Akcionář“).

2.2 Na Akciích převáděných na základě přijetí Veřejného návrhu nesmí váznout žádné dluhy,
zástavní  právo,  předkupní  právo  ani  žádné  jiné  zatížení  nebo  omezení  jakékoli  povahy  ve
prospěch třetí osoby. Rovněž výkon práva Akcionáře nakládat s Akciemi převáděnými na
základě přijetí Veřejného návrhu nesmí být omezen či pozastaven zejména ve smyslu § 97
zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších přepisů (dále
jen „ZPKT“).

2.3 Akcie  musí  být  převedeny  společně se  všemi  právy,  která  s  nimi  mají  být  podle  příslušných
právních předpisů a stanov Navrhovatele spojena.

3 Kupní cena

3.1 Kupní  cena  za  jednu  Akcii  nabízená  Navrhovatelem  za  podmínek  stanovených  v  tomto
Veřejném návrhu činí 613,39 Kč (šest set třináct korun českých a třicet devět haléřů).

3.2 Kupní cena za Akcii byla stanovena na základě znaleckého posudku č. P42769/14
zpracovaného společností EQUITA Consulting s.r.o.

4 Doba závaznosti

4.1 Veřejný návrh je pro Navrhovatele závazný a Akcionáři  jej mohou přijmout do dne 16. ledna
2015 (dále jen „Doba závaznosti“).

5 Přijetí Veřejného návrhu, uzavření smlouvy

5.1 Tento Veřejný návrh představuje nabídku Navrhovatele na uzavření smlouvy o koupi Akcií, na
základě které Akcionář převede na Navrhovatele své Akcie a Navrhovatel za převod těchto
Akcií zaplatí Akcionáři kupní cenu ve výši stanovené podle tohoto Veřejného návrhu (dále jen
„Smlouva“).

5.2 Navrhovatel pověřil společnost ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o., IČO:
276 368 36, se sídlem Praha 1, Truhlářská 13-15, PSČ 110 00 (dále jen „Zprostředkovatel“),
aby  zastupovala  Navrhovatele  při  přijímání  Oznámení,  uzavírání  Smluv,  komunikaci  s
Akcionáři a k souvisejícím právním jednáním.

5.3 Akcionář přijme Veřejný návrh doručením oznámení o přijetí Veřejného návrhu ve znění
uvedeném v příloze tohoto Veřejného návrhu (dále jen „Oznámení“) poštovní službou
nejpozději v poslední den Doby závaznosti na následující adresu Zprostředkovatele: ŘANDA
HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o., Praha 1, Truhlářská 13-15, PSČ 110 00. Oznámení



musí  být  na  vyznačených  místech  řádně vyplněno  a  kromě v  Oznámení  vyznačených  míst
nesmí být Oznámení nijak měněno či doplněno. Obálka Oznámení musí být označena
dodatkem „Veřejný návrh na koupi akcií“.

5.4 Smlouva je uzavřena v den doručení Oznámení doručeného v souladu s tímto Veřejným
návrhem  za  předpokladu,  že  Oznámení  bylo  poštovní  službou  doručeno  Zprostředkovateli
během Doby závaznosti.

5.5 Podpis Akcionáře, jeho zástupce a/nebo zmocněnce na Oznámení musí být úředně ověřen.
K Oznámení je Akcionář povinen přiložit:

5.5.1 v případě, že je Veřejný návrh přijat a Oznámení podepsáno prostřednictvím
zmocněnce Akcionáře: originál nebo ověřenou kopii plné moci s úředně ověřeným
podpisem Akcionáře;

5.5.2 v případě, že je Akcionář právnickou osobou: originál nebo ověřenou kopii aktuálního
výpisu z obchodního rejstříku Akcionáře, popř. listiny obdobné povahy prokazující
oprávnění dané osoby (či více osob) jednat za Akcionáře. Tyto dokumenty nesmí být v
době jejich doručení Zprostředkovateli starší 3 měsíců. Výpis z obchodního rejstříku a
jiné listiny musí být v případě zahraničních právnických osob opatřeny apostilou nebo
superlegalizační doložkou (pokud příslušná mezinárodní smlouva nestanoví jinak) tak,
aby měly v České republice povahu veřejné listiny;

5.5.3 v případě, že je zmocněnec Akcionáře právnickou osobou: (i) originál nebo ověřenou
kopii plné moci s úředně ověřeným podpisem Akcionáře a současně (ii) originál nebo
ověřenou kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku zmocněnce Akcionáře, popř.
listiny obdobné povahy prokazující oprávnění dané osoby (či více osob) jednat za
zmocněnce Akcionáře; dokumenty uvedené pod bodem (ii) nesmí být v době jejich
doručení Zprostředkovateli starší 3 měsíců. Výpis z obchodního rejstříku a jiné listiny
musí být v případě zahraničních právnických osob opatřeny apostilou nebo
superlegalizační doložkou (pokud příslušná mezinárodní smlouva nestanoví jinak) tak,
aby měly v České republice povahu veřejné listiny.

5.6 Zprostředkovatel bude přijímat Oznámení ode dne 12. prosince 2014.

5.7 Není-li Oznámení vyplněno a doručeno v souladu s tímto Veřejným návrhem, takové
Oznámení se považuje za neúčinné a jeho doručením Smlouva nevznikne.

6 Převod Akcií a úhrada kupní ceny

6.1 Vlastnické právo k Akciím, ohledně nichž Akcionář přijal Veřejný návrh a uzavřel Smlouvu,
nabývá Navrhovatel zápisem příslušných Akcií na majetkový účet Navrhovatele. Majetkový
účet Navrhovatele je veden u společnosti Patria Direct, a.s., IČO: 264 55 064, se sídlem Praha
1, Jungmannova 745/24, PSČ 110 00; tato společnost bude za Navrhovatele vypořádávat
převody Akcií.

6.2 Akcionář je v případě uzavření Smlouvy povinen poskytnout Navrhovateli veškerou součinnost
nezbytnou k převodu Akcií na majetkový účet Navrhovatele v co nejkratší možné době, a to
zejména podat příkaz příslušnému účastníkovi Centrálního depozitáře cenných papírů (dále
jen „CDCP“).

6.3 Nedojde-li k zápisu Akcií, ohledně nichž Akcionář přijal Veřejný návrh a uzavřel Smlouvu, na
majetkový  účet  Navrhovatele  ani  do  5  pracovních  dnů po  uplynutí  Doby  závaznosti,  je
Navrhovatel oprávněn od příslušné Smlouvy v plném či částečném rozsahu odstoupit.
Navrhovatel je oprávněn od Smlouvy v plném či částečném rozsahu odstoupit též v případě, že
převáděné Akcie nebudou splňovat podmínky podle čl. 2.2 a/nebo 2.3 tohoto Veřejného
návrhu.

6.4 Kupní cena za Akcie odpovídající výši protiplnění bude Navrhovatelem Akcionáři uhrazena do
30  dnů ode  dne  zápisu  příslušných  Akcií  na  majetkový  účet  Navrhovatele,  a  to  na  bankovní
účet Akcionáře uvedený v Oznámení.



6.5 Akcionář je  povinen  od  okamžiku  uzavření  Smlouvy  do  doby  převodu  Akcií  v  evidenci
investičních nástrojů u CDCP jakkoli nenakládat s Akciemi, pro které byla Smlouva uzavřena,
tyto Akcie nepřevádět, nezatěžovat, ani nijak neumožnit pozastavení výkonu práva Akcionáře
s těmito Akciemi nakládat zejména ve smyslu § 97 ZPKT.

6.6 Navrhovatel  je  oprávněn ve  smyslu  §  97  ZPKT dát  příkaz  k  zápisu pozastavení  výkonu práva
Akcionáře  nakládat  s  Akciemi,  pro  které  byla  uzavřena  Smlouva,  do  evidence  investičních
nástrojů, a to na nezbytně nutnou dobu.

7 Další informace k Veřejnému návrhu

7.1 Pokud Akcionář nehodlá přijmout Veřejný návrh, nemusí činit žádné další kroky. Tento
Veřejný návrh je možné změnit nebo odvolat.

7.2 Další informace k Veřejnému návrhu mohou být uveřejněny na internetových stránkách
společnosti www.psas.cz v sekci INFO PRO AKCIONÁŘE.

V Praze dne 12. prosince 2014

Pražské služby, a.s.

JUDr. Patrik Roman Ing. Petr Čermák
předseda představenstva místopředseda představenstva



Oznámení o přijetí veřejného návrhu smlouvy

Jméno (název): _____________________________________________________________

r. č. (IČO): _______________________

bytem (sídlem): ____________________________________________________________

kontaktní telefon: _______________________ kontaktní e-mail: _______________________

(dále jen „Akcionář“)

Valná hromada společnosti  Pražské  služby,  a.s.,  IČO: 601  94 120,  se  sídlem Praha 9,  Pod Šancemi
444/1, PSČ 190 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka  2432  (dále  jen  „Navrhovatel“), která se konala dne 14. října 2014 (dále jen „Valná
hromada“), rozhodla, že všechny prioritní zaknihované akcie emitované Navrhovatelem,
tj.  1.187.604  kusů akcií  ve  jmenovité  hodnotě 400  Kč každá,  ISIN  CZ0009100830  (dále  jen
„Akcie“), se mění na kmenové zaknihované akcie.

Navrhovatel  v  souladu  s  §  335  odst.  1  zákona  č.  90/2012  Sb.,  o  obchodních  společnostech  a
družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění, učinil dne 12. prosince 2014 veřejný
návrh smlouvy na odkoupení Akcií (dále jen „Veřejný návrh“).

Akcionář tímto bezpodmínečně přijímá Veřejný návrh, a to ve vztahu k __________ kusu(ům) Akcie(í)
(dále jen „Převáděné akcie“) vedené(ých) na majetkovém účtu číslo

___________________________,1 vedeném u __________________________________,2

za cenu 613,39 Kč (šest set třináct korun českých a třicet devět haléřů) za jednu Akcii.

Kupní cenu za Převáděné akcie převeďte za podmínek stanovených ve Veřejném návrhu na bankovní

účet č. _____________________________ vedený u ______________________________.

Akcionář prohlašuje, že (i) je výlučným vlastníkem shora uvedených Převáděných akcií a je oprávněn s
nimi nakládat; (ii) na Převáděných akciích nevázne žádný dluh, zástavní právo, předkupní právo ani
žádné jiné zatížení nebo omezení jakékoli povahy ve prospěch třetí osoby; (iii) výkon práva Akcionáře
nakládat s Převáděnými akciemi není nijak omezen ani pozastaven; a (iv) Akcie jsou převáděny se všemi
právy, která s nimi mají být podle příslušných právních předpisů a/nebo stanov Navrhovatele spojena.

Akcionář tímto současně souhlasí, aby Navrhovatel podal příkaz k zápisu pozastavení výkonu svého
práva nakládat s Převáděnými akciemi do evidence investičních nástrojů vedené společností Centrální
depozitář cenných papírů, a.s. ve smyslu čl. 6.6 Veřejného návrhu.

V ________________ dne _______________

________________________________
(Úředně ověřený podpis3)

1 Upozorňujeme, že se nejedná o bankovní účet, ale o samostatný účet, na kterém jsou vedeny Převáděné akcie. Číslo
majetkového účtu  tvoří  dvanáctimístné  číslo,  které  vždy začíná  trojčíslím 808 nebo 100.  Číslo  majetkového účtu  je
vždy numerické, dvanáctimístné a neobsahuje žádná písmena.
2 Prosím uveďte obchodníka s cennými papíry, kde je majetkový účet veden; v případě, že se jedná o účet v nezařazené
evidenci, prosím uveďte „CDCP“.
3 Právnické osoby uvedou současně název právnické osoby (např. formou razítka). Podpis Akcionáře nebo jeho
zástupce  musí  být  na  formuláři  úředně ověřen.  Akcionář je  povinen  přiložit  dokumenty  uvedené  v  článku  5.5
Veřejného návrhu.


