
Pozvánka na !ádnou valnou hromadu 

AAA Auto Group N.V. 

Se statutárním sídlem: Amsterdam, Nizozemsko, 
S registrovanou adresou: Dopravák! 723, 184 00 Praha 8, "eská republika, 

Zapsaná do obchodního rejst#íku u Obchodní komory v Amsterdamu, $íslo registrace:  
341 99 203 

 
Vážení akcioná!i,  
 
v souladu s "lánkem 23 Stanov Spole"nosti bychom Vás rádi pozvali na !ádnou valnou 
hromadu akcioná!#, která se bude konat:  
 

15. !ervna 2010 v 9:30 hodin CET 
ve World Meeting Center, Business Infrastructure Management Schiphol B.V.,  

Tripod 3, 7. patro, Westelijke Randweg 43, 1118 CR Schiphol, Haarlemmermeer, 
Nizozemsko 

 
Program:  
 

1. Zahájení a úvodní oznámení 
2. a.        Diskuze ohledn$ ú"etní záv$rky za rok 2009 (v"etn$ corporate governance)  

b.        Schválení ú"etní záv$rky za rok 2009 (bod k hlasování) 
3. a.        Rozhodnutí o spln$ní povinností exekutivních "len# p!edstavenstva ve vztahu 

 k p!edchozímu fiskálnímu roku (bod k hlasování) 
b.        Rozhodnutí o spln$ní povinností neexekutivních "len# p!edstavenstva ve 
  vztahu k p!edchozímu fiskálnímu roku (bod k hlasování) 

4. Schválení oprávn$ní p!edstavenstva k zp$tnému odkupu akcií (bod k hlasování) 
5. Schválení akciového op"ního plánu pro p!edstavenstvo (bod k hlasování) 
6. Jmenování auditora (bod k hlasování) 
7. Záv$r  

 
Rozhodný den 
 
P!edstavenstvo rozhodlo, že na této !ádné valné hromad$ mají právo hlasovat a/nebo se 
valné hromady ú"astnit ty osoby, které jsou ke dni 7. "ervna 2010 po zpracování veškerých 
transakcí (dále jen "Rozhodný den") zapsány v jednom z rejst!ík# ur"ených 
p!edstavenstvem, a které se zaregistrovaly v souladu s níže uvedenými pravidly. Za evidenci 
držitel# akcií obchodovaných prost!ednictvím evidence Euroclear Netherlands (dále jen 
“Obchodované akcie”) a dále ostatních akcií (“Neobchodované akcie”) se považuje evidence 
institucí p!idružených ke Euroclear Netherlands z titulu Zákona o cenných papírech (“Wet 
giraal effectenverkeer”) a evidence v rejst!íku akcioná!# Spole"nosti k Rozhodnému dni.  
 
Registrace  
 
Pokud si p!ejete se !ádné valné hromady zú"astnit a hlasovat na ní, musíte se 
písemn# zaregistrovat tak, jak je uvedeno níže a to nejpozd#ji 7. "ervna 2010. 
 
Držitelé Obchodovaných akcií 
 
Akcioná!i, kte!í drží naše Obchodované akcie a kte!í si p!ejí zú"astnit se a hlasovat na !ádné 
valné hromad$, musí zažádat prost!ednictvím své banky nebo svého obchodníka s cennými 
papíry o registraci svého jména a po"tu hlas#, které cht$jí uplatnit  na !ádné valné hromad$, 
u Centrálního depozitá!e cenných papír#, a.s. (bývalý Univyc) nebo Central Clearinghouse 
and Depository Budapest Ltd. (KELER) nebo, pokud jejich akcie nejsou drženy 



prost!ednictvím Centrálního depozitá!e cenných papír#, a.s. nebo KELERu, u ING Bank 
N.V., Van Heenvlietlaan 220, 1083CN Amsterdam (jako registrátora a zprost!edkovatele pro 
AAA Auto Group N.V. v#"i Euroclear Netherlands). Registrace musí prob$hnout nejpozd$ji 
7. "ervna 2010, proto m#že být nezbytné, aby akcioná! dal tuto instrukci v dostate"ném 
p!edstihu tak, aby banka nebo obchodník s cennými papíry m$li možnost jeho registraci 
vy!ídit. P!íslušná žádost o registraci by m$la být odeslána bankou nebo obchodníkem 
s cennými papíry na Centrálního depozitá!e cenných papír#, a.s. na emailovou adresu: 
cdcp@pse.cz nebo na KELER na emailovou adresu: rko@keler.hu!nebo na ING Bank N.V. 
na emailovou adresu: iss.pas.hbk@ing.nl.  
 
Držitelé Neobchodovaných akcií 
 
Akcioná!i, kte!í drží naše Neobchodované akcie a kte!í si p!ejí zú"astnit se a hlasovat na 
!ádné valné hromady, mohou o toto písemn$ požádat Spole"nost nejpozd$ji do 7. "ervna 
2010 na její registrované adrese Dopravák# 723, 184 00 Praha 8, %eská republika, kde 
stvrdí, že po"et akcií zapsaných na jejich jméno bude nadále zapsán na jejich jméno a to až 
do dne konání !ádné valné hromady v"etn$. Na základ$ potvrzení o p!ijetí této žádosti bude 
akcioná!i umožn$n vstup na !ádnou valnou hromadu.  
 
Další d$ležité informace týkající se ú"asti a hlasování na !ádné valné hromad# 
 
Jakýkoliv akcioná!, který si p!eje se zú"astnit !ádné valné hromady a hlasovat na ní, se bude 
moci této valné hromady ú"astnit a hlasovat na ní, pouze pokud poskytne nejpozd$ji p!ed 
zahájením !ádné valné hromady dostate"ný d#kaz, že (i) je osobou registrovanou na !ádnou 
valnou hromadu (p!i"emž takovým d#kazem m#že být doklad totožnosti nap!. cestovní 
doklad), nebo ii)  je oprávn$n jednat jménem osoby registrované na valnou hromadu 
(uspokojivý d#kaz jednat jménem registrované osoby je nap!. !ádn$ podepsaná plná moc a 
cestovní doklad). Pokud p!íslušné kmenové akcie nejsou drženy prost!ednictvím Centrálního 
depozitá!e cenných papír#, a.s. nebo Keler, je nutné poskytnout dostate"ný d#kaz o tom, že 
tato registrovaná osoba byla k Rozhodnému dni vedena v záznamech banky nebo 
obchodníka s cennými papíry jako držitel p!íslušných akcií (dostate"ným d#kaz je nap!. 
potvrzení vydané p!íslušným obchodníkem s cennými papíry nebo bankou).  
 
Plná moc a pokyn k hlasování 
 
Pokud si akcioná!i p!ejí být zastoupeni na !ádné valné hromad$ na základ$ plné moci – aniž 
by tím byly dot"eny požadavky stanovené výše – je nutné, aby p!íslušná plná moc ud$lená 
akcioná!em byla doru"ena p!edstavenstvu Spole"nosti nejpozd$ji 11. "ervna 2010 do 9:00 
hodin na registrované adrese Spole"nosti: Dopravák# 723, 184 00 Praha 8, %eská republika. 
Aniž by tím byla dot"ena výše uvedená ustanovení o registraci, akcioná!i, kte!í se nezú"astní 
!ádné valné hromady osobn$ ani na základ$ plné moci, mohou ud$lit plnou moc a pokyn k 
hlasování osob$, kterou stanoví Spole"nost. Pro ud$lení plné moci a pokynu k hlasování 
musí akcioná!i použít formulá!, který si vyžádají u Spole"nosti (tel."íslo: +420 283 068 583; 
"íslo faxu: +420 283 060 632). Formulá! lze také stáhnout z  internetových stránek 
Spole"nosti (www.aaaauto.nl). Formulá! vypln$ný akcioná!em musí být doru"en na 
uvedenou registrovanou adresu Spole"nosti: Dopravák# 723, 184 00 Praha 8, %eská 
republika, nejpozd$ji 11. "ervna  2010 do 9:00. 
 
Ostatní ustanovení  
 
Dokumentace týkající se !ádné valné hromady (tj. Program jednání a poznámky k n$mu, 
Výro"ní zpráva za rok 2009 obsahující auditorem ov$!enou ú"etní záv$rku a zprávu 
auditora) bude k dispozici na internetových stránkách Spole"nosti: www.aaaauto.nl a na 
registrované adrese Spole"nosti: Dopravák# 723, 184 00 Praha 8, %eská republika, od    31. 
kv$tna 2010.  


