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Oznámení společnosti RMS Mezzanine, a.s. - zveřejnění protinávrhu  
akcionáře k pořadu jednání mimořádné valné hromady společnosti svolané na  
den 10. listopadu 2010 ve 12.00 hodin  
  
Akcionář společnosti  
  
RMS Mezzanine, a.s.  
Sídlo: Praha 4-Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78  
IČ: 00025500  
(»společnost«)  
  
pan Ing. Jiří Lengál podal protinávrhy k bodu 4. z pořadu jednání  
mimořádné valné hromady společnosti svolané na 10.11.2010 ve 12.00 hodin  
v hotelu Jurys Inn Prague Hotel, Sokolovská 11, 186 00 Praha 8,   
v následujícím znění:  
  
   1. »navrhuji rozhodnutí o nepřijetí tohoto návrhu z důvodu, že  
      akcionáři ostatních zúčastněných společností dosud projekt fúze  
      neschválili. Nelze o tomto nyní rozhodnout.«  
  
   2. »navrhuji, aby valná hromada neschválila rozhodnutí o vydání  
      nových kótovaných kmenových akcií Společnosti v počtu 281.036.134  
      kusů, ve formě na majitele, v zaknihované podobě o jm. h. 0,50 Kč a  
      rozhodnutí o možnosti nabytí 691.188 akcií Společnosti, ve formě na  
      majitele, v zaknihované podobě, o jm. h. každé akcie 1.000,- Kč ve  
      vlastnictví zanikající společnosti SUPPORT & REAL a.s., protože  
      nejsou v zájmu akcionářů Společnosti.«  
   
Představenstvo společnosti tímto vyjadřuje v souladu s § 180 odst. 6  
obchodního zákoníku své stanovisko k protinávrhům k mimořádné VH pana  
Ing. Jiřího Lengála:  
   
Ad bod 1: Představenstva zúčastněných společností RMS Mezzanine, a.s.;  
Investment Finance Group, a.s.; INVESTMENT HOLDING, a.s.; PROPORTION a.s.  
a SUPPORT & REAL, a.s. zpracovala zprávy představenstev o schválení bez  
výhrad přeshraniční fúze sloučením. Dozorčí rady všech zúčastněných  
společností rovněž zpracovaly zprávy, ve kterých vyjádřily souhlas s fúzí  
bez výhrad. Konání akcionářů ostatních zúčastněných společností nemá vliv  
na program jednání mimořádné valné hromady společnosti RMS Mezzanine,  
a.s. a schválení přeshraniční fúze sloučením.  
   
Ad bod 2: V důsledku přeshraniční fúze sloučením společností RMS  
Mezzanine, a.s.; Investment Finance Group, a.s.; INVESTMENT HOLDING,  
a.s.; PROPORTION a.s. a SUPPORT & REAL, a.s. nedojde k žádné negativní  
změně v právním, ani ekonomickém postavení akcionářů. Přeshraniční fúze  
sloučením je v zájmu zjednodušení vlastnické, organizační struktury a  
snížení administrativních nákladů na správu celé skupiny.  
  
V Praze dne 4.11.2010  
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Představenstvo společnosti  
RMS Mezzanine, a.s.  
  
359639-45/10 

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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