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Oznámení o konání mimo řádné valné hromady spole čnosti 
  
ČKD Kutná Hora, a.s. 
Sídlo: Kutná Hora, Karlov č. p. 197, PS Č 284 49 
I Č: 00508055 
  
Představenstvo akciové spole čnosti ČKD Kutná Hora, a.s., se sídlem Kutná 
Hora, Karlov č. p. 197, PS Č 284 49, I Č: 00508055, zapsané v obchodním 
rejst říku u M ěstského soudu v Praze, oddíl B, vložka 224, v ůči níž 
bylo dne 5. 10. 2010 zahájeno insolven ční řízení a dne 23. 2. 2011 byla 
povolena její reorganizace, svolává podle článku 11 stanov spole čnosti 
a v souladu s § 333 odst. 2 insolven čního zákona mimo řádnou valnou hromadu, 
která se bude konat dne 18. 6. 2012 v 11.00 hodin v zasedací místnosti 
v sídle spole čnosti s následujícím programem: 
 
 1. Zahájení a ov ěření usnášeníschopnosti 
 2. Projednání a schválení jednacího řádu valné hromady 
 3. Volba p ředsedy valné hromady, zapisovatele, ov ěřovatel ů zápisu 
    a osob pov ěřených s čítáním hlas ů 
 4. Odvolání člen ů p ředstavenstva a dozor čí rady 
 5. Volba nových člen ů p ředstavenstva a dozor čí rady 
 6. Záv ěr 
  
Registrace akcioná řů bude zahájena v 10.00 hodin a ukon čena v 11.00 
hodin. P ři registraci p ředloží akcioná ř-fyzická osoba pr ůkaz totožnosti, 
akcioná ř-právnická osoba platný výpis z obchodního rejst říku (nebo z jiné 
evidence p říslušného státu) a pr ůkaz totožnosti. Není-li akcioná ř-fyzická 
osoba p řítomen osobn ě, prokáže se jeho zástupce písemnou plnou mocí 
s ú ředně ov ěřeným podpisem zmocnitele, v níž je uveden rozsah zástupcova 
zmocnění, a pr ůkazem totožnosti. Není-li p řítomen statutární orgán 
právnické osoby, pop ř. jeho člen oprávn ěný jednat jménem právnické osoby, 
prokáže se její zástupce platným výpisem z obchodního rejst říku 
(nebo z jiné evidence p říslušného státu), písemnou plnou mocí s ú ředně 
ověřenými podpisy, v níž je uveden rozsah zástupcova zmocn ění, a pr ůkazem 
totožnosti. Plnou moc je zmocn ěnec povinen odevzdat p řiregistraci. 
Právo ú častnit se valné hromady mají akcioná ři spole čnosti, kte ří budou 
uvedeni ve výpisu z evidence emise z CDCP k rozhodnému dni 11 . 6. 2012. 
Náklady spojené s ú častí na valné hromad ě si hradí každý akcioná ř sám. 
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