Oznámení znění protinávrhu akcionáře se stanoviskem představenstva
Představenstvo společnosti Pražské služby, a.s., se sídlem Pod Šancemi 444/1, Praha 9, IČO: 601 94 120,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2432 (dále jen „společnost“),
tímto v souvislosti s řádnou valnou hromadou společnosti, která se bude konat dne 12. června 2018
od 13:00 hodin ve WELLNESS HOTEL STEP na adrese Malletova 1141, Praha 9 (dále jen „valná hromada“),
na základě ustanovení § 362 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném
znění (dále jen „ZOK“), oznamuje akcionářům společnosti znění protinávrhu akcionáře k bodu č. 6 pořadu
jednání valné hromady (Rozhodnutí o rozdělení zisku) a stanovisko představenstva k tomuto protinávrhu.

Doručení protinávrhu
Společnosti byl dne 21. května 2018 doručen protinávrh akcionáře, společnosti PDF invest, s.r.o., se sídlem
Rustaveliho 6, 831 06 Bratislava – Rača, Slovenská republika, IČO: 478 03 576, zapsané v obchodním registru
vedeném Okresným súdom Bratislava I, oddíl Sro, vložka 121198/B (dále jen „akcionář“) k bodu č. 6 pořadu
jednání valné hromady (Rozhodnutí o rozdělení zisku).
Tento protinávrh byl bez zbytečného odkladu uveřejněn na internetových stránkách společnosti.

Znění protinávrhu a doplňující informace k protinávrhu akcionáře
Protinávrh akcionáře k bodu č. 6 pořadu jednání valné hromady (Rozhodnutí o rozdělení zisku) je uveden
v dokumentu nazvaném „Protinávrh uznesenia valného zhromaždenia bod č. 6: Rozhodnutí o rozdělení
zisku“. Uvedený dokument obsahující protinávrh akcionáře (včetně zdůvodnění protinávrhu) je přílohou tohoto
oznámení. Tento dokument je také uveřejněn na internetových stránkách společnosti.

Stanovisko představenstva
Představenstvo navrhlo, aby valná hromada rozhodla o rozdělení zisku společnosti za rok 2017 ve výši
123.256.862,31 Kč po zdanění tak, že část zisku ve výši 24.256.862,31 Kč se převede do sociálního fondu
a zbylá část zisku ve výši 99.000.000 Kč se převede na účet nerozděleného zisku. Představenstvo navrhuje
nevyplatit dividendy ani tantiémy. Tento návrh na rozdělení zisku společnosti byl uveden také v pozvánce na
valnou hromadu ze dne 9. května 2018. Akcionář naopak protinávrhem navrhuje rozdělit částku ve výši 99 mil.
Kč mezi akcionáře jako podíl na zisku (dividendy).
Představenstvo uvádí, že důležitým důvodem pro návrh na nevyplacení dividend ze zisku dosaženého
společností v roce 2017 je využití těchto finančních prostředků na rekonstrukci Zařízení pro energetické
využívání odpadu v Malešicích (dále jen „ZEVO Malešice“) v rámci investiční akce „GOLEM“ (generální
obnova linek a ekologizace Malešice).
Ve druhém pololetí 2017 byli na základě výběrového řízení vybráni dodavatelé této investice a byly také
uzavřeny příslušné dodavatelské smlouvy. K úplnému zahájení práci na této investiční akci došlo v březnu
2018 (viz str. 40 výroční zprávy za rok 2017). Náklady této investiční akce přitom činí cca 2,8 mld. Kč.
Kromě této investiční akce společnost plánuje provést další investice související se ZEVO Malešice.
Se započítáním každoročních investic na prostou obnovu dosáhne předpokládaná celková investiční potřeba
společnosti v období 2018 až 2023 hodnoty cca 4,9 mld. Kč. Na podkladě vytvořeného ekonomického modelu
hospodaření celé společnosti a vývoje cash flow v období let 2018 až 2028 bude společnost nucena využít pro
realizaci investic externí financování. Vyplacením dividend v akcionářem navržené výši by tak došlo k navýšení
částky požadovaných externích finančních zdrojů (úvěru) a k vyššímu úrokovému zatížení společnosti.
Vzhledem k tomu, že dosud není externí financování investic dokončeno a společnost hradí rekonstrukci
z vlastních zdrojů, představenstvo nenavrhlo při rozdělování zisku roku 2017 vyplácet dividendy.
Dalším důvodem pro nevyplácení dividend je nejistota ohledně poskytování služeb letní a zimní údržby
komunikací pro Technickou správu komunikací hl. m. Prahy, a.s. a využití svých výrobních kapacit v klíčových
oblastech letní a zimní údržby komunikací. Na plnění této zakázky totiž Technická správa komunikací
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hl. m. Prahy, a.s. zahájila nové zadávací řízení. Pokud by společnost přišla o tuto zakázku, mělo by to pro
hospodaření společnosti výrazně negativní efekt.
Na základě výše uvedeného představenstvo setrvává na svém původním návrhu. Představenstvo však
ponechává na rozhodnutí valné hromady, tj. akcionářů společnosti, jakým způsobem bude zisk společnosti
za rok 2017 rozdělen.
Znění výroční zprávy za rok 2017, na kterou toto stanovisko odkazuje, jakož i znění doručeného protinávrhu
akcionáře, jsou k dispozici na internetových stránkách společnosti www.psas.cz v sekci INFO PRO AKCIONÁŘE.

Doplňující informace
Pro případ přijetí návrhu akcionáře, dle kterého by mělo dojít k výplatě podílu na zisku formou dividend
akcionářům společnosti, jak uvedeno výše, představenstvo společnosti v souladu s právními předpisy uvádí
rozvrh výplaty dividendy a údaje o osobě, prostřednictvím které by společnost dividendy vyplatila:
a) Výše dividendy na jednu akcii o jmenovité hodnotě 400,- Kč by činila 15,05 Kč před zdaněním. Výše
dividendy na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč by činila 37,63 Kč před zdaněním. Výše dividendy
na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč by činila 37.625,90 Kč před zdaněním.
b) Výplata dividendy by byla provedena prostřednictvím společnosti Komerční banka, a.s., IČO: 453 17 054,
se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407, zapsané u obchodního rejstříku vedeného
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360.
c) Představenstvo upozorňuje, že částka navrhovaná akcionářem k rozdělení mezi všechny akcionáře
ve formě dividendy není bez zbytku dělitelná mezi všechny akcie emitované společností. Uvedená výše
dividendy připadající na jednotlivé akcie je proto zaokrouhlena na setiny. V případě schválení protinávrhu
akcionáře si představenstvo vyhrazuje právo upřesnit rozvrh výplaty dividendy, jakož i další podmínky
pro výplatu dividend.
Tento dokument může obsahovat také vnitřní informace ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání
na kapitálovém trhu, v platném znění. Společnost proto tento dokument uveřejňuje současně způsobem
stanoveným pro zveřejňování vnitřních informací.
Příloha: Protinávrh akcionáře včetně jeho zdůvodnění
V Praze dne 29. května 2018
Pražské služby, a.s.
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JUDr. Patrik Roman
předseda představenstva

Ing. Karel Šašek
místopředseda představenstva
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