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Oznámení o doplnění pořadu jednání  
řádné valné hromady společnosti Pražské služby, a.s.  
  
Představenstvo společnosti  
Pražské služby, a.s.  
Sídlo: Praha 9, Pod Šancemi 444/1  
IČ: 60194120  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  
v oddíle B, číslo vložky 2432  
(dále jen »společnost«),  
  
zařazuje  
   
v souladu s ustanovením § 182 odst. 1 písm. a) obchodního zákoníku  
na základě žádosti akcionáře společnosti majícího akcie, jejichž souhrnná  
jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 3 % základního kapitálu společnosti  
  
následující tři body na pořad jednání řádné valné hromady společnosti  
(dále jen »valná hromada«),  
která se bude konat dne 20. června 2011 od 14.00 hodin v sídle  
společnosti na adrese Pod Šancemi 444/1, Praha 9:  
  
 - Odvolání členů představenstva  
 - Odvolání členů dozorčí rady  
 - Volba členů dozorčí rady  
  
s tím, že bod »Odvolání členů představenstva« se zařazuje před bod »Volba  
členů představenstva«. Zbývající dva zařazované body se zařazují na konec  
pořadu jednání valné hromady před bod »Závěr«.  
  
Ve světle shora uvedeného valná hromada společnosti bude mít následující  
pořad jednání:  
   
 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady  
 2. Volba orgánů valné hromady  
 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o  
    stavu jejího majetku za rok 2010 a souhrnná vysvětlující zpráva  
    představenstva podle ustanovení § 118 odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb.,  
    o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění  
 4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2010, přezkoumání řádné  
    účetní závěrky za rok 2010 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2010  
    a zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými  
    osobami za rok 2010  
 5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2010  
 6. Rozhodnutí o návrhu na rozdělení zisku  
 7. Odvolání členů představenstva  
 8. Volba členů představenstva  
 9. Změna formy akcií z akcií na majitele na akcie na jméno  
10. Změna stanov společnosti  
11. Odvolání členů dozorčí rady  
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12. Volba členů dozorčí rady  
13. Závěr  
  
Toto oznámení, jakož i žádost o doplnění pořadu jednání valné hromady,  
jsou ode dne uveřejnění tohoto oznámení k dispozici v sídle společnosti,  
a to v pracovní dny od 9.00 do 15.00 hodin. Rovněž jsou k dispozici  
na internetových stránkách společnosti www.psas.cz v sekci INFO PRO  
AKCIONÁŘE a na internetových stránkách www.patria.cz. Akcionář má právo  
vyžádat si zaslání kopie těchto dokumentů na svůj náklad a své nebezpečí.  
  
Další práva akcionářů společnosti ve vztahu k účasti a hlasování na valné  
hromadě jsou blíže uvedena v pozvánce na valnou hromadu/oznámení o svolání  
valné hromady uveřejněných v souladu s platnými právními předpisy a stanovami  
Společnosti dne 18. května 2011.  
   
Představenstvo společnosti  
Pražské služby, a.s.  
   
370130-22/11 

Navštivte další stránky projektu iHNed.cz:
http://iHNed.cz/vov - Obchodní věstník na váš e-mail
http://PravniRadce.cz - legislativní změny, aktuální právní problematika, aplikace norem v praxi
http://Reality.iHNed.cz - informace o nemovitostech, bydlení, stavebnictví a architektuře
http://FinWeb.cz - zprávy z finančních trhů, ekonomiky a osobních financí
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