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ArcelorMittal Ostrava a.s. 

Rubrika Valná hromada 
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Sídlo Ostrava, Kunčice, Vratimovská č. p. 689, PSČ 707 02 

IČ 45193258 
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věstníku 29/09 

Značka 336134-29/09 

Datum 
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Oznámení o svolání mimořádné valné hromady   
   
Představenstvo společnosti   
    
ArcelorMittal Ostrava a.s.   
Sídlo: Ostrava, Kunčice, Vratimovská č. p. 689, PSČ 707 02   
IČ: 45193258   
zapsané v obchodním rejstříku vedeném   
Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 297   
(dále jen »Společnost«)   
   
svolává na žádost svého akcionáře, společnosti ArcelorMittal Holdings AG,   
v souladu s ustanovením § 181 odst. 1 obchodního zákoníku   
    
mimořádnou valnou hromadu,   
   
která se bude konat dne 6. srpna 2009 od 9.00 hod. v hotelovém domě KOVÁK   
v Ostravě-Kunčicích, Vratimovská 142   
   
Pořad jednání valné hromady:   
   1. Zahájení   
   2. Volba orgánů valné hromady   
   3. Rozhodnutí valné hromady o vzetí vlastních akcií Společnosti   
      do zástavy   
   4. Závěr   
   
Podmínky stanovené stanovami pro výkon hlasovacího práva:   
Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni, ať už osobně,   
prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce   
na základě plné moci, akcionáři, kteří mají akcie s jmenovitou hodnotou   
představující více než polovinu základního kapitálu Společnosti.   
Každých 1000 Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas.   
Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři, kteří budou uvedeni ve   
výpisu z registru emitenta (Společnosti) vyhotoveného k rozhodnému dni,   
tj. k 30. červenci 2009.   
Prezence akcionářů bude zahájena v 8.00 hod. Fyzické osoby předloží   
průkaz totožnosti a v případě zastupování akcionáře také písemnou plnou   
moc podepsanou akcionářem, přičemž podpis akcionáře musí být úředně   
ověřen. Statutární orgán právnické osoby nebo jeho zástupce se prokáže   
průkazem totožnosti a originálem nebo úředně ověřenou kopií výpisu z   
obchodního rejstříku. Zástupce právnické osoby předloží kromě toho   
písemnou plnou moc k zastupování na této valné hromadě. Podpis akcionáře   
na plné moci musí být úředně ověřen.   
   
Vzhledem k očekávané změně obecné právní úpravy týkající se podmínek   
braní vlastních akcií do zástavy bude pro zajištění maximální míry   
informovanosti akcionářů konkrétní znění návrhu usnesení mimořádné valné   
hromady k bodu 3 výše uvedeného pořadu jednání včetně jeho stručného   
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Navštivte další stránky projektu iHNed.cz:  
http://iHNed.cz/vov - Obchodní věstník na váš e-mail  
http://PravniRadce.cz - legislativní změny, aktuální právní problematika, aplikace norem v praxi  
http://Reality.iHNed.cz - informace o nemovitostech, bydlení, stavebnictví a architektuře  
http://FinWeb.cz - zprávy z finančních trhů, ekonomiky a osobních financí  

odůvodnění k nahlédnutí od 3. srpna 2009 v sídle Společnosti (kancelář   
č. 622 budovy ředitelství Společnosti v době od 8 do 13 hod.) a tyto   
informace budou v této lhůtě též uveřejněny na webových stránkách   
Společnosti (www.arcelormittal.com/ostrava).   
   
Představenstvo společnosti    
ArcelorMittal Ostrava a.s.   
   
336134-29/09  
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