
Vážená paní, Vážený pane

dovolte nám informovat Vás, že valná hromada akcionářů společnosti Pražská energetika, a.s., se sídlem Praha 10, Na Hroudě 
1492/4, PSČ: 100 05, IČ: 60193913, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405 
(dále jen „Společnost“) konaná dne 22.6.2011 rozhodla o vyřazení těch akcií společnosti z obchodování na regulovaném(veřejném) 
trhu, které byly dosud k obchodování na regulovaném trhu přijaty a v důsledku tohoto rozhodnutí plní společnost své zákonné 
povinnosti, o kterých Vás chce tímto informovat. Vzhledem k tomu, že vlastníte akcie společnosti Pražská energetika, a.s. 
a současně splňujete zákonné podmínky akcionářů společnosti, kterým musí společnost učinit tento veřejný návrh smlouvy na 
koupi akcií, uvádíme dále informace a pokyny, se kterými je třeba, abyste se podrobně seznámil/a a v případě pochybností 
kontaktoval/a naše pracovníky na bezplatné lince 800 100 022, kde Vám budou poskytnuty další potřebné informace nebo 
navštívil/a internetové stránky www.administer.cz/pre. Představenstvo společnosti Pražská energetika, a.s. ustanovilo svým 
rozhodnutím fi rmu ADMINISTER, spol. s r.o. se sídlem Kutná Hora, Husova 109, PSČ: 284 01 (dále jen „Agent“) zástupcem 
společnosti Pražská energetika, a.s., který za společnost Pražská energetika, a.s. zajišťuje vůči akcionářům společnosti veškeré 
potřebné činnosti a komunikaci s akcionáři týkající se této záležitosti a na kterého se v dané záležitosti obracejte prostřednictvím 
výše uvedené bezplatné telefonní linky, e-mailové adresy pre@administer.cz nebo písemně na adresu agenta uvedenou výše. 
Další podrobné informace a nejčastější dotazy a jejich zodpovězení k uvedené problematice naleznete též na internetových 
stránkách www.administer.cz/pre, které doporučujeme navštívit ještě před tím, než začnete danou záležitost aktivně řešit.

Povinnost učinit Vám tento veřejný návrh smlouvy na koupi Vašich akcií je uložena společnosti Pražská energetika, a.s., 
ustanovením § 186a odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Veřejný návrh smlouvy je určen osobám, které byly 
ke dni konání valné hromady společnosti vlastníky účastnických cenných papírů (tj. akcií) společnosti a pro zrušení registrace 
účastnických cenných papírů společnosti nehlasovaly nebo se valné hromady nezúčastnily a nevzdaly se ani práva na jejich 
prodej společnosti. Představenstvo společnosti je tedy v souladu s výše uvedenými podmínkami povinno učinit Vám přiložený 
veřejný návrh smlouvy na koupi Vašich akcií.

Na základě výše uvedeného rozhodnutí valné hromady společnosti o vyřazení akcií společnosti z obchodování na regulovaném 
trhu, kterým je Burza cenných papírů a.s. a RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., dojde k ukončení obchodování 
s akciemi společnosti na těchto trzích a v případě Vašeho budoucího zájmu o jejich prodej budete muset sami aktivně vyhledat 
případného kupujícího. Tento veřejný návrh smlouvy Vám v žádném případě nezakládá povinnost uvedený návrh smlouvy na 
koupi Vašich akcií přijmout, avšak po uplynutí závaznosti lhůty určené pro uzavření této smlouvy, která je uvedena ve vlastním 
návrhu smlouvy, již nesmí společnost v souladu se zákonnými podmínkami tyto akcie dále vykupovat a nebude tedy k takovým 
žádostem přihlížet.

Důležitá informace pro akcionáře
Abyste mohli využít tohoto návrhu smlouvy na koupi Vašich akcií, je nutné nejprve ověřit současný stav Vašich akcií na bývalém účtu 
vedeném Střediskem cenných papírů (dále jen „SCP“), které bylo zrušeno a jeho evidence převedena do Centrálního depozitáře 
cenných papírů (dále jen „CDCP“). Pokud jste dosud účet v SCP nevyužívali, je pravděpodobné, že máte tento účet vedený jako 
nezařazený (neaktivní) v CDCP a je tedy nutné, pokud budete chtít akcie prodat, nejprve provést zařazení tohoto účtu pod správu 
u některého z účastníků CDCP, kteří mají jako jediní možnost do CDCP vstupovat a jejichž prostřednictvím můžete s účtem a tedy 
i akciemi nakládat. Seznam účastníků CDCP Vám zasíláme přílohou. S některým účastníkem CDCP je tedy nutné nejprve uzavřít 
příslušnou smlouvu o správě Vašeho účtu (komisionářská smlouva) a teprve následně je možné řádně vyplnit přiloženou smlouvu 
a zrealizovat prodej akcií. Pokud si nejste jisti správným postupem, pak neváhejte využít bezplatné telefonní linky 800 100 022, kde 
Vám pracovníci linky ochotně vše vysvětlí a případně Vám pomohou s potřebnými úkony nebo navštivte naše internetové stránky 
www.administer.cz/pre, kde také naleznete potřebné informace a návody jak postupovat.

Postup pro uzavření smlouvy o úplatném převodu cenných papírů
Pokud jste se rozhodli využít tohoto návrhu smlouvy na koupi akcií společnosti a prodat Vaše akcie Pražské energetiky, a.s., 
prostřednictvím tohoto návrhu smlouvy, postupujte prosím následujícím způsobem:
1. Ověřte, zda máte zařazený (aktivní) účet v Centrálním depozitáři cenných papírů (dále jen „CDCP“), který převzal od Střediska 

cenných papírů (SCP) evidenci zaknihovaných akcií u některého z účastníků CDCP a případně zajistěte potřebný stav, aby 
bylo možné akcie v CDCP převést na kupujícího, kterým je sama společnost Pražská energetika a.s.

2. Vyplňte úplně a správně (jinak je smlouva neplatná) v přiloženém návrhu smlouvy:
a. na straně 1 smlouvy své identifi kační údaje předepsané ve smlouvě,
b. na straně 2 smlouvy v bodu 2.1. vyplňte počet akcií Pražská energetika, a.s., které vlastníte celkem, tj. které máte připsány 

na účtu v CDCP (dříve SCP), v bodu 2.2. vyplňte počet akcií, které chcete skutečně prodat, a v bodu 3.1. vyplňte celkovou 
kupní cenu spočítanou jako násobek počtu prodávaných akcií uvedených v bodu 2.2. smlouvy a ceny za jednu akcii, 
tj. 8.000,- Kč,

c. na straně 3 v bodu 5.2 doplňte požadované informace o svém účtu v CDCP a účastníkovi CDCP, u kterého máte daný účet 
ve správě,

d. na straně 5 smlouvu vlastnoručně podepište.
e. jeden originální výtisk takto vyplněné smlouvy zašlete na adresu agenta uvedeného ve smlouvě, tj. na adresu 

ADMINISTER, spol. s r.o., Kutná Hora, Husova 109, PSČ: 28401, tak aby byla do sídla agenta doručena nejpozději do 
3. října 2011 a druhý výtisk (kopii) si ponechejte pro svoji potřebu. V případě, že tato smlouva bude podepsána zmocněncem 
akcionáře na základě plné moci, je třeba zaslat společně se smlouvou i příslušnou písemnou plnou moc podepsanou 
akcionářem, v níž bude obsaženo výslovné zmocnění zmocněnce k podepsání této smlouvy. Pokud nebude takováto plná 
moc přiložena, nebo pokud přiložená plná moc nebude obsahovat výslovné zmocnění k podepsání této smlouvy, bude tato 
skutečnost považována za vadu smlouvy a bude se postupovat podle bodu 6.3. a 6.4 veřejného návrhu smlouvy.

f. podejte příkaz svému účastníkovi Centrálního depozitáře cenných papírů k vypořádání prodeje akcií jako instrukci typu DVP 
(Delivery Versus Payment), tj. převod cenných papírů z účtu proti platbě.

V Praze dne 1.8.2011

Petr Brant
jednatel

ADMINISTER, spol. s r.o.
za společnost Pražská energetika, a.s.

Petr Brant
jednatel

ADMINISTER, spol. s r.o.


