Pražské služby, a.s. se sídlem Praha 9, Pod Šancemi 444/1, IČO: 60194120, společnost zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2432

Výsledky hlasování o návrzích usnesení valné hromady společnosti
Pražské služby, a.s. konané dne 6. listopadu 2018 od 12:30 hodin
1. Návrhy usnesení o volbě orgánů valné hromady (bod č. 2 pořadu jednání)
Návrh usnesení č. 1:
Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. volí za předsedu valné hromady Mgr.
Martina Řandu, LL.M.
Návrh usnesení č. 2:
Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. volí za zapisovatele Moniku Pospíšilovou.
Návrh usnesení č. 3:
Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. volí za ověřovatele zápisu Ing. Zdeňka
Matouška a Ing. Ivanu Pírkovou.
Návrh usnesení č. 4:
Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. volí za osoby pověřené sčítáním hlasů Petra
Branta, Martina Hlaváčka, Milana Váchu, Josefa Nuhlíčka, Zuzanu Duškovou, Zuzanu Vítkovou,
Kateřinu Luptákovou, Nikolu Hykmanovou a Hanu Vlčkovou.
Volba předsedy valné hromady dle návrhu usnesení č. 1
Při hlasování bylo odevzdáno 25 349 770 platných hlasů (spojených s 2 648 137 akciemi
společnosti), což činí 96,34% podíl na základním kapitálu společnosti.
Počet hlasů
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
Nezúčastněné a neplatné hlasy

25 349 410
0
360
220

% z hlasů přítomných
na valné hromadě
99,997712
0,000000
0,001420
0,000868

Volba zapisovatele dle návrhu usnesení č. 2
Při hlasování bylo odevzdáno 25 349 770 platných hlasů (spojených s 2 648 137 akciemi
společnosti), což činí 96,34% podíl na základním kapitálu společnosti.
Počet hlasů
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
Nezúčastněné a neplatné hlasy

25 349 410
0
360
220

% z hlasů přítomných
na valné hromadě
99,997712
0,000000
0,001420
0,000868

Volba ověřovatelů zápisu dle návrhu usnesení č. 3
Při hlasování bylo odevzdáno 25 349 770 platných hlasů (spojených s 2 648 137 akciemi
společnosti), což činí 96,34% podíl na základním kapitálu společnosti.
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Počet hlasů
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
Nezúčastněné a neplatné hlasy

25 349 410
0
360
220

% z hlasů přítomných
na valné hromadě
99,997712
0,000000
0,001420
0,000868

Volba osob pověřených sčítáním hlasů dle návrhu usnesení č. 4
Při hlasování bylo odevzdáno 25 349 770 platných hlasů (spojených s 2 648 137 akciemi
společnosti), což činí 96,34% podíl na základním kapitálu společnosti.
Počet hlasů
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
Nezúčastněné a neplatné hlasy

25 349 410
0
360
220

% z hlasů přítomných
na valné hromadě
99,997712
0,000000
0,001420
0,000868

Návrhy usnesení byly přijaty.

2. Návrh usnesení o nuceném přechodu účastnických cenných papírů společnosti na
hlavního akcionáře (bod č. 3 pořadu jednání)
Návrh hlavního města Prahy:
Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s.:
(i)

určuje, že hlavním akcionářem společnosti Pražské služby, a.s. (dále jen „společnost“) je
hlavní město Praha, IČO 000 64 581, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 –
Staré Město, 110 00 (dále jen „hlavní akcionář“), jenž vlastní akcie společnosti, jejichž
souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 90 % základního kapitálu společnosti a se
kterými je rovněž spojen podíl na hlasovacích právech ve společnosti přesahující 90 %;

(ii)

rozhoduje o přechodu všech akcií vydaných společností a vlastněných jinými osobami
než hlavním akcionářem na hlavního akcionáře (za akcie se pro účely tohoto usnesení
považují i zaknihované akcie);

(iii)

rozhoduje, že protiplnění poskytované těm vlastníkům (resp. zástavním věřitelům)
akcií společnosti, jejichž akcie ve společnosti přecházejí na hlavního akcionáře na
základě tohoto rozhodnutí valné hromady, činí částku ve výši 2.928 Kč za jednu
zaknihovanou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (ISIN: CZ0009055158) a
částku ve výši 1.172 Kč za jednu zaknihovanou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 400
Kč (ISIN: CZ0009100830);

(iv)

rozhoduje, že výše uvedené protiplnění bude poskytnuto ve lhůtě 10 pracovních dnů od
okamžiku, kdy bude v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů proveden ve
prospěch hlavního akcionáře zápis vlastnického práva k akciím, jenž na základě tohoto
rozhodnutí valné hromady přechází na hlavního akcionáře.

Při hlasování bylo odevzdáno 25 353 710 platných hlasů (spojených s 2 648 531 akciemi
společnosti), což činí 96,36% podíl na základním kapitálu společnosti.
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Počet hlasů
25 324 310
28 420
980
514 554

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
Nezúčastněné a neplatné hlasy

% z hlasů všech akcionářů
97,897215
0,109864
0,003788
1,989132

K přijetí navrženého usnesení se v souladu s § 382 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních
korporacích, v platném znění, vyžadoval souhlas alespoň 90 % všech akcionářů společnosti.
Návrh usnesení byl přijat.
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