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OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY
Představenstvo akciové společnosti
OHL ŽS, a.s.
Sídlo: Brno-střed, Burešova 938/17
IČ: 46342796
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695
svolává
mimořádnou valnou hromadu,
která se bude konat dne 13.11.2009 v 9.00 hodin
v Café - restaurant v 15. poschodí M-Paláce, Brno, Heršpická 5
s následujícím pořadem jednání:
1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady.
2. Projednání návrhu akcionáře na rozdělení nerozděleného zisku
z předchozích let a určení auditora pro povinný audit roku 2009.
3. Ukončení valné hromady.
Registrace akcionářů bude probíhat od 8.30 hodin. Valné hromady se může
zúčastnit každý akcionář, který bude uveden ve výpisu z registru emitenta
ve SCP ke dni 6.11.2009, který byl stanoven jako rozhodný den. Po tomto
rozhodném dni budou ve SCP až do dne konání valné hromady pozastaveny
registrace převodů akcií. Při prezenci předloží akcionář platný průkaz
totožnosti, v případě zastupování bude požadována speciální plná moc s
úředně ověřeným podpisem. Zástupce právnické osoby se prokazuje platným
průkazem totožnosti a originálem nebo úředně ověřeným výpisem z obchodního
rejstříku (ne starším než 1 měsíc před konáním VH), není-li statutárním
orgánem nebo jeho členem oprávněným konat samostatně, také speciální plnou
mocí s úředně ověřeným podpisem. Zástupcem akcionáře nemůže být člen
představenstva nebo dozorčí rady společnosti. Plné moci a výpisy
z obchodního rejstříku budou ponechány v originálech společnosti.
Výdaje spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář sám.
Představenstvo společnosti OHL ŽS, a.s.
340760-43/09
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