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ŽPSV a.s.
Rubrika

Valná hromada

Obchodní jméno

ŽPSV a.s.

Sídlo

Uherský Ostroh, Třebízského 207, okres Uherské Hradiště, PSČ 687 24

IČ

46346741

Číslo obch.
věstníku

32/10

Značka

355138-32/10

Datum publikace

11.8.2010 12:00

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY
Představenstvo obchodní společnosti
ŽPSV a.s.
Sídlo: Uherský Ostroh, Třebízského 207, okres Uherské Hradiště, PSČ 687 24
IČ: 46346741
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
spisová značka B.744
(dále jen »Společnost«)
svolává
MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU
na den 26. srpna 2010 od 11.30 hodin do sídla společnosti OHL ŽS, a.s.,
Brno, Burešova 938/17, zasedací místnost č. 411
Prezence akcionářů Společnosti začíná od 11.15 hodin.
Pořad jednání:
1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti, volba předsedy, zapisovatele,
ověřovatelů zápisu a osob, pověřených sčítáním hlasů.
2. Projednání návrhu akcionáře na změnu Stanov Společnosti.
3. Závěr.
Valné hromady je oprávněn se zúčastnit akcionář Společnosti, který
je uveden ve výpisu z registru emitenta cenných papírů, vyhotovenému
k rozhodnému dni, kterým je den 16.8.2010. Účastnit se valné hromady
a hlasovat na ní je oprávněn pouze akcionář, který je zapsán v seznamu
akcionářů Společnosti k tomuto rozhodnému dni.
Akcionáři se na valné hromadě prokážou platným občanským průkazem,
zmocněnci navíc písemnou plnou mocí od všech akcionářů, které zastupují a
musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více
valných hromadách v určitém období. Je-li akcionářem právnická osoba,
její oprávněný statutární zástupce nebo zmocněnec předloží výpis z
obchodního rejstříku příslušné právnické osoby ne starší šesti měsíců.
Změna stanov spočívá ve změně formy akcie z formy »na majitele« na formu
»na jméno« a s touto změnou souvisejícími změnami ve způsobu svolávání
valné hromady a dalších ustanoveních s ohledem na právní úpravu těchto
záležitostí v obchodním zákoníku a změně právní úpravy podle zákona
o podnikání na kapitálovém trhu.
Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu na změnu stanov
na svůj náklad a nebezpečí.
V Brně dne 21.7.2010
Představenstvo společnosti ŽPSV a.s.
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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

11.8.2010 14:42

