Pražské služby, a.s.
Pod Šancemi 444/1
Praha 9
190 00
K rukám / For the attention of: představenstva / Board of Directors

V I In Praze dne / on 7.5.2014

RE:

PRAŽSKÉ SLUŽBY, A.S.

Vážení I Dear All,
obracíme se na Vás jako minoritní akcionář společnosti Pražské služby, a.s., se sídlem Praha 9, Pod
Šancemi 444/1, IČ: 601 94 120, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 2432 (dále jen „Společnost") vlastnící akcie emitované Společností (dále jen „Akcie"),
které k dnešnímu dni představují cca. 19.32% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve
Společnosti (dále jen „Kvalifikovaný podíl").
we refer to you as a minority shareholder of the company Pražské služby, a.s., with its registered
office at Prague 9, Pod Šancemi 444/1, ID: 601 94120, registered in the commercial register
maintained by the Municipal court in Prague, volume B, insert 2432 (the "Company") owning the
shares issued by the Company (the "Shares") representing, as of the date hereof, approx.. 19.32%
share in the registered capital and voting rights in the Company (the "Qualified Shareholding").
Jako minoritní akcionář Společnosti vlastnící Kvalifikovaný podíl máme v souladu s ustanovením § 366
zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK")
právo požádat o svolání mimořádné valné hromady Společnosti k projednání námi navržených bodů.
We have a right, as a minority shareholder of the Company owning the Qualified Shareholding, to
require the convocation of an extraordinary general meeting of the Company pursuant to section 366
of Act no. 90/2012 Coll., on business corporations, as amended (the „ABC") in order to discuss the
matters suggested by us.
Dopisem ze dne 28.4.2014 jsme požádali představenstvo Společnosti, aby v co nejkratším možném
termínu povoleném ZOK a stanovami Společnosti, svolalo mimořádnou valnou hromadu Společnosti
(dále jen „MVH") s alespoň následujícím pořadem jednání (dále jen „Agenda"):

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
4.

Rozhodnutí o rozdělení rezervního fondu společnosti

5. Rozhodnutí o nabytí vlastních akcií společností
6. Závěr
IVe required by our letter dated Apríl 28, 2014 the board of directors of the Company to convene,
within the shortest possible time period permitted under the ABC and articles of association of the
Company, the extraordinary general meeting (the „EGM") of the Company having at least the
following agenda (the "Agenda"):
1. Opening and control of the quorum of the general meeting
2. Election of bodies of the general meeting
3. Decision on the amendments of the articles of association of the company
4. Decision on the distribution of the reserve fund of the company
5. Decision on the acquisition of own shares of the company
6. Conclusion
Tímto doplňujeme naší žádost o svolání MVH ve smyslu doplněného návrhu usnesení týkajícího se
bodu 5 Agendy přiloženého jako přílohu tohoto dopisu.
We hereby amend our request for convocation of the EGM of the Company in the sense of amended
proposal of resolution of the EGM regarding the matter under 5 of the Agenda, which is attached as a
schedule hereto.
V případě dotazů či námětů k výše uvedenému nás prosím kontaktujte.
Should you have any inquiries or proposals in relation to the above mentioned, please contact us.

V úctě / Sincerely yours,
Za / On behalf ofNORTHWAfPD HOLDINGS LIMITED

Jméno/A/ome: JLÍDr. Petr Mlejfi&kyzravokát / attorney
Funkce/Position: na základě pine moci / under power of attorney

Příloha / Annex
Doplněný návrh usnesení MVH / Amended proposal of resolution of the EGM
Doplněný návrh usnesení k bodu 5 Agendy - rozhodnutí o nabytí vlastních akcií společnosti nově
zní:
„Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. schvaluje a rozhoduje o nabytí vlastních akcií
emitovaných společností Pražské služby, a.s. Tento odkup se nevztahuje na akcie emitované
společností Pražské služby, a.s. ve vlastnictví hlavního města Prahy.
Kupní cena za jednu kmenovou akcii společnosti Pražské služby, a.s. znějící na jméno o jmenovité
hodnotě 1.000 Kč činí nejméně 1,673,- Kč a nejvýše 1,683,- Kč. Nejvyšší počet těchto akcií, které
může společnost Pražské služby, a.s. nabýt, je 607.180 kusů.
Kupní cena za jednu prioritní akcii společnosti Pražské služby, a.s. znějící na jméno o jmenovité
hodnotě 400 Kč činí nejméně 650,- Kč a nejvýše 660,- Kč. Nejvyšší počet těchto akcií, které může
společnost Pražské služby, a.s. nabýt, je 104 kusů.
Doba, po kterou může společnost Pražské služby, a.s. akcie podle tohoto rozhodnutí nabývat, činí 12
měsíců ode dne přijetí tohoto rozhodnutí valnou hromadou."

čZ

