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Ortenovo náměstí 5 42/ l 6
Praha 7 - Holešovice

váš dopis značky /ze dne

žádost kvalifikovaného akcionáře o zařazení dalšího bodu
společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a. s,

Vážené představenstvo,

do programu jednání valné hromady

Česká pošta, s. p., se sídlem Politických vězňů 90914, Praha 1, PSČ 225 99, (ďále jen ,,Česká poštď') je
právnická osoba, která má ve společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., se sídlem Ortenovo rrárněstí

542116, Praha 7 - Holešovice (dále jen ,,PTCP"), akcie, jejichž souhmná jmenovitá hodnota převyšuje 5 %
základriílio kapitálu společnosti, Jedná se o zaknihované akcie na majitele, které nejsou přijaty
k obchodování na evropském regulovaném trhu.

Česká pošta jako kvalifikovariý akciorrář v souladu s ustanovením § 369 odst. l zákona č.90/2012 Sb., o

obclrodních korporacích (dále jen ,]OK') žádá představenstvo společnosti PTC, o zařazení následujícího
bodu do programu jednání valné hromady společnosti Poštovní tiskárrra cenin Praha a. s., která se uskuteční
dne 30.ó.20l5:

Udělení strategického pokynu statutárnímu orgánu společnosti

za předpokladu, že navrhovaný bod ,,Udělení strategickélro pokylirr statutárnímu orgánu společnosti" bude
zařazen před bod prograrnu valrré hromady týkajícího se Rozhodnutí o nabl,tí vlastních akcií podle
ustanovení § 301 odst. 1 písm. a) zákona číslo 90lz012 sb, o obchodních společnostech a družstvech v
platném znění a bod programu Projednání a schválení vytvořer. í zvláštního rezervního fondu dle § 3 l6 odst.

l písm. a) stejného zákona.

Zdůvodnění navrhovaného bodLr včetně navrhovaného usnesení valné lirornady:

Návrh usnesení:
Valná hromada společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a. s., se sídlem Praha 7 - Holešovice, Oftenovo
nám. 16, 170 04;IČ 45213448, udílí následLljící pokyny představenstvu společnosti týkající se strategického
směřování společnosti a pověřuje představenstvo společnosti jejiclr realizací:
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Zpracujte a příští valné hromadě předlože, v podobě a rozsahu neporušujícím právní normy České
republiky, ke schválení dokument ,,Strategie společnosti PTC Praha a.s. na období let 20]6 2020".
Dokument bude obsahova! mimo standardní skutečnosti, zejména následující:

. střednědobé a dlouhodobé cíle společnosti
, směry budoucího rozvoje společnosti
r přehled r,"ýznamných aktivit, které bude společnost rozvúet
. přehled aktivit, které naopak společnost utlumí či zruší
. investiční plrán společnosti na obd obi let 2016 - 2020

zdůvodnění:
Než valná hromada přistoupí k projednaní návrhu o nab}tí vlastních akcií podle ustanovení § 301 odst. 1

písm. a) zákona éíslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v platném mění a o qtvoření
zvláštního rezervního fondu dle § 316 odst. l písm. a) stejného zákona, musí znát valná hromada sřategii
dalšího působení Poštovní tiskámy cenin Praha a.s. Protoje nezb}.tné tento pokyn uložit statutámímu orgánu

společnosti s termínem vyhotovení do 30.9.2015. Poté bude možné Strategii (v agregované podobě

neodporující právním předpisům České republiky) projednat na příští valné hromadě. Současně lze projednat

a přijmout rozhodnutí k původním nálrhům o nab}tí ylastních akcií společností a o r,rytvoření zvláštního
rezervního fondu.
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