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Poštovní tiskárna cenin Praha a. s.

Rubrika Valná hromada
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Datum publikace 25.4.2012 12:00

Představenstvo akciové spole čnosti 
Poštovní tiskárna cenin Praha a. s. 
Sídlo: Praha 7-Holešovice, Ortenovo nám. 542/16, PS Č 170 04 
I Č: 45273448 
zapsaná v obchodním rejst říku vedeném M ěstským soudem v Praze 
v oddíle B, vložce 1496 
 
svolává tímto 
řádnou valnou hromadu, 
 
která se bude konat dne 28. kv ětna 2012 v 10.00 hodin v zasedací 
místnosti ( číslo dve ří 108) v budov ě SCZ České pošty, s. p. 
na adrese Praha 7-Holešovice, Ortenovo nám. 16 
 
Pořad jednání řádné valné hromady: 
 1. Zahájení a kontrola schopnosti usnášení řádné valné hromady 
 2. Volba orgán ů řádné valné hromady 
 3. Zpráva p ředstavenstva o podnikatelské činnosti spole čnosti a o stavu 
    jejího majetku k 31. 12. 2011, řádná ú četní záv ěrka za rok 2011, 
    zpráva o provedených auditech, návrh na rozd ělení zisku za rok 2011. 
 4. Zpráva dozor čí rady spole čnosti o kontrolní činnosti za rok 2011, 
    o p řezkoumání řádné ú četní záv ěrky za rok 2011 a návrhu na rozd ělení 
    zisku. Stanovisko dozor čí rady o výsledcích p řezkoumání zprávy 
    p ředstavenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2011 
 5. Schválení řádné ú četní záv ěrky za rok 2011 
 6. Rozhodnutí o rozd ělení zisku 
 7. Rozhodnutí o zm ěně stanov 
 8. Volba člen ů dozor čí rady PTC Praha a. s. 
 9. Schválení auditora pro rok 2012 
10. Záv ěr 
  
Zápis do listiny p řítomných bude probíhat v den a míst ě konání valné 
hromady od 9.00 hod. Právo ú časti na řádné valné hromad ě mají akcioná ři 
evidovaní ve St ředisku cenných papír ů jako majitelé akcií Poštovní 
tiskárny cenin Praha a. s. k rozhodnému dni, tj. k 21. kv ětna 2012. 
Význam rozhodného spo čívá v tom, že ur čuje, kdo je oprávn ěn ú častnit 
se valné hromady a vykonávat na ní akcioná řská práva v četn ě práva 
hlasovat na ní. 
   
Prokazování totožnosti akcioná řů a zástupc ů akcioná řů probíhá p ři prezenci 
takto: Akcioná ř-fyzická osoba se prokáže pr ůkazem totožnosti. V p řípad ě 
zastupování p ředloží zástupce akcioná ře pr ůkaz totožnosti a plnou moc 
opat řenou ú ředně ov ěřeným podpisem zastupovaného akcioná ře, z níž vyplývá 
rozsah zástupcova oprávn ění. Statutární orgán akcioná ře-právnické osoby 
se prokáže pr ůkazem totožnosti, originálem výpisu z obchodního rejst říku 
ne starším 6 m ěsíc ů nebo jeho ú ředně ov ěřenou kopií. Není-li osobn ě 
přítomen statutární orgán akcioná ře, prokáže se zástupce navíc plnou mocí 
opat řenou ú ředně ov ěřeným podpisem statutárního orgánu zastupovaného 
akcioná ře, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávn ění. Plné moci, výpisy 
z obchodního rejst říku a kopie výpisu z obchodního rejst říku akcioná ři 
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a zástupci akcioná řů p ři prezenci odevzdají. 
  
Ve smyslu ustanovení § 66a odst. 9 obchodního zákoníku p ředstavenstvo 
spole čnosti oznamuje, že všechny smluvní vztahy Poštovní tiskárna c enin 
Praha a. s., s propojenými osobami ve smyslu § 66a odst. 9 ob chodního 
zákoníku, byly uzav řeny za obvyklých smluvních podmínek, p ři čemž sjednaná 
a poskytnutá pln ění a protipln ění odpovídala podmínkám obvyklého obchodního 
styku a spole čnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a. s., z t ěchto smluvních 
vztah ů nevznikla žádná újma. Spole čnost Poštovní tiskárna cenin Praha a. s., 
také neu činila žádný jiný právní úkon v zájmu propojených osob, ani ne přijala 
a neuskute čnila žádná opat ření v zájmu nebo na popud propojených osob. 
  
Představenstvo navrhuje zm ěnu stanov slad ěním zn ění schválené novely 
obchodního zákoníku k soub ěhu funkcí, která je ú činná od 1. 1. 2012 se 
stanovami spole čnosti a p řenést rozhodování dle § 66d/3 na Dozor čí radu 
PTC Praha a.s. 
  
Jestliže akcioná ř hodlá uplatnit na valné hromad ě protinávrhy k návrh ům, 
jejichž obsah je uveden v této pozvánce, je povinen doru čit písemné zn ění 
svého návrhu nebo protinávrhu spole čnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. 
nejmén ě p ět pracovních dn ů p řede dnem konání valné hromady. 
  
Návrh zm ěn stanov je k dispozici k nahlédnutí v sídle spole čnosti ve lh ůt ě 
pro svolání valné hromady. Akcioná ř má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu 
stanov na sv ůj náklad a své nebezpe čí. 
  
Hlavní údaje řádné ú četní záv ěrky k 31. 12. 2011 (v tis. K č) 
  
Aktiva celkem                            95 668   Pasiva celk em         95 668 
A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál       0   A. Vlastní kapitál    90 118 
B. Dlouhodobý majetek                    31 374   B. Cizí zdr oje         5 543 
C. Ob ěžná aktiva                         64 274   C. Časové rozlišení        7 
D. Časové rozlišení                          20  
  
Provozní výnosy                          57 353   Provozní ná klady      56 655 
Tvorba opravných položek                      0  
Zisk/ztráta z finan čních operací            324  
Výsledek hospoda ření p řed zdan ěním        1 022  
  
Řádná ú četní záv ěrka za rok 2011 a Zpráva o vztazích mezi propojenými 
osobami podle § 66 obchodního zákoníku, Výro ční zpráva spole čnosti 
za rok 2011 a Návrh na rozd ělení zisku za rok 2011 jsou pro akcioná ře 
k dispozici k nahlédnutí v sídle spole čnosti od 25. dubna 2012 
v pracovní dny v dob ě od 8.00 do 12.00 hod. 
  
Představenstvo spole čnosti 
  
414314-17/12 

Navštivte další stránky projektu iHNed.cz:
http://IHNED.cz/
http://IHNED.cz/vov/ - Obchodní věstník na váš e-mail
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