
Informační povinnost emitenta kótovaného cenného papíru ve smyslu 
ustanovení § 120 , odst. 7 zákona č.256/2004 Sb.
Období 1.4.2010- 4.5.2011

ČNB  - podatelna@cnb.cz

26.4.2010 Výroční zpráva za rok 2009 a standardizovaný formulář.
12.5.2010 Pozvánka na ŘVH konanou dne 14.6.2010.
14.5.2010  Mezitímní zpráva za 1.Q 2010. 
31.5.2010 Informační povinnost vyplývající z § 120 odst.7 Zákona č.256/2004 Sb.
  9.6.2010 Protinávrh Hlavního města Prahy ke změně stanov
17.6.2010 Usnesení z ŘVH konané dne 14.6.2010
28.6.2010  Výsledky hlasování o návrzích usnesení ŘVH konané dne 14.6.2010
26.8.2010 Pololetní zpráva za rok 2010
18.11.2010 Zpráva statutárního orgánu emitenta podle § 119a odst.1 Zákona 
                   č.256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu
23.2.2011 Oznámení o konání mimořádné valné hromady akcionářů dne 30.3.2011
25.2.2011 Dodatek k pololetní zprávě za rok 2010
  7.4.2011 Informace o výsledku z jednání MVH konané dne 30.3.2011
28.4.2011 Výroční zpráva za rok 2010 a standardizovaný formulář

Burza cenných papírů – informace odeslány prostřednictvím speciálního webu    
                                          www1.pse.cz

26.4.2010  Výroční zpráva za rok 2009.
12.5.2010  Pozvánka na ŘVH konanou dne 14.6.2010.
14.5.2010  Mezitímní zpráva za 1.Q 2010. 
  1.6.2010 Informační povinnost vyplývající z § 120 odst.7 Zákona č.256/2004 Sb.
  9.6.2010 Oznámení týkající se konání val.hromady svolané na den 14.6.2010  
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17.6.2010 Usnesení z ŘVH konané dne 14.6.2010
28.6.2010  Výsledky hlasování o návrzích usnesení ŘVH konané dne 14.6.2010
26.8.2010 Pololetní zpráva za rok 2010
18.11.2010 Mezitímní zpráva I.-III.Q 2010 ( Zpráva statutárního orgánu emitenta 
                   podle § 119a odst.1 Zákona č.256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém 
                   trhu)
23.2.2011  Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu konanou dne 30.3.2011
25.2.2011 Doplnění pololetní zprávy za rok 2010
  7.4.2011 Informace z mimořádné valné hromady konané dne 30.3.2011
28.4.2011 Výroční zpráva za rok 2010
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9.6.2010   Oznámení týkající se konání val.hromady svolané na den 14.6.2010

Protinávrh Hlavního města Prahy ke změně stanov

mailto:podatelna@cnb.cz
http://www.psas.cz/index.cfm/info-pro-akcionare/2010/oznameni-tc3bdkajici-se-konani-valne-hromady-spolec48dnosti-prac5beske-sluc5beby-as-svolane-na-den-1462010/
http://www.psas.cz/index.cfm/info-pro-akcionare/2010/oznameni-tc3bdkajici-se-konani-valne-hromady-spolec48dnosti-prac5beske-sluc5beby-as-svolane-na-den-1462010/
http://www.psas.cz/index.cfm/info-pro-akcionare/2010/informac48dni-povinnost-emitenta-kotovaneho-cenneho-papiru-ve-smyslu-ustanoveni-c2a7-120-odst-7-zakona-c48d2562004-sb/
http://www.psas.cz/index.cfm/info-pro-akcionare/2010/zprava-statutarniho-organu-emitenta-podle-c2a7-119a-odst1-zakona-c48d2562004-sb-o-podnikani-na-kapitalovem-trhu/
http://www.psas.cz/index.cfm/info-pro-akcionare/2010/pozvanka-na-c599adnou-valnou-hromadu-1462010/
http://www.psas.cz/?LinkServID=3B992144-F0D8-8AEF-DF55C9AEF12601A0&showMeta=0
http://www.psas.cz/


17.6.2010 Usnesení z     ŘVH konané dne 14.6.2010  
28.6.2010 Výsledky hlasování o návrzích usnesení ŘVH konané dne 14.6.2010
26.8.2010 Pololetní zpráva za rok 2010
18.11.2010 Zpráva statutárního orgánu emitenta podle § 119a odst.1 Zákona

č.256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu
23.2.2011 Oznámení o konání mimořádné valné hromady akcionářů dne 

30.3.2011
25.2.2011 Doplnění     pololetní zprávy za rok 2010  
  7.4.2011 Informace z     mimořádné valné hromady konané dne 30.3.2011  
28.4.2011 Výroční zpráva za rok 2010

Hospodářské noviny

12.5.2010  Pozvánka na ŘVH konanou dne 14.6.2010.

Obchodní věstník

12.5.2010  Pozvánka na ŘVH konanou dne 14.6.2010.
23.2.2011  Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu konanou dne 30.3.2011

Veškeré výše uvedené informace  ( dokumenty ) byly v uvedené termíny k dispozici 
v papírové podobě v sídle společnosti.

Zpracovala : Ing.Ivana Pírková
                     Pražské služby,a.s.
                     Pod šancemi 444/1
                     Praha 9 
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