
OZNÁMENÍ PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI 
PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ A.S. 

 
Představenstvo společnosti Pražská teplárenská a.s., IČO: 452 73 600, se sídlem Praha 7, 
Partyzánská 1/7, PSČ 170 00 („Společnost“) v souladu s ustanovením § 362 zákona č. 
90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v souvislosti s valnou hromadou 
Společnosti, svolanou na den 24. června 2016, 
 

oznamuje akcionářům, 
 
že akcionář NPTH, a.s. podal k usnesení valné hromady k bodu 12 pořadu jednání valné 
hromady  
 

tento protinávrh: 
 
Valná hromada schvaluje rozdělení částky ve výši 1 615 608 733,02 Kč z účtu 
nerozděleného zisku minulých let, na který byl převeden zisk Společnosti za rok 2015 
na základě usnesení k rozdělení zisku za rok 2015 schváleného valnou hromadou 
Společnosti dne 24. 6. 2016 tak, že:  
a) částka ve výši 7 286 400,- Kč se převede jako příděl do sociálního fondu,  
b) částka ve výši 1 598 023 788,- Kč se vyplatí jako dividenda, tj. na jednu akcii 
Společnosti se vyplatí 386,- Kč,  
c) částka ve výši 9 635 092,- Kč se vyplatí jako tantiéma členům představenstva a 
dozorčí rady, kteří v těchto orgánech působili v průběhu roku 2015, a to v závislosti na 
délce jejich působení v tom kterém orgánu Společnosti, a to tak, že členům 
představenstva se vyplatí částka 6 551 862,- Kč a členům dozorčí rady se vyplatí 
částka 3 083 230,- Kč, 
d) částka 663 453,02 Kč bude použita na úhradu jiného výsledku hospodaření 
minulých let. 
Dividenda a tantiéma je splatná do jednoho měsíce ode dne, kdy bylo přijato 
rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku. 
 
 
STANOVISKO PŘEDSTAVENSTVA: 
 
Podstatou protinávrhu akcionáře je zvýšení navržené dividendy z částky 86 Kč na jednu akcii 
na částku 386 Kč na jednu akcii.  
 
Stav účtu nerozděleného zisku minulých let umožňuje výplatu vyšší dividendy, než je 
uvedeno v návrhu, který obsahuje pozvánka na valnou hromadu, dividenda ve výši 86 Kč na 
akcii byla ovšem navržena s ohledem na stav disponibilní hotovosti Společnosti ke dni 
uveřejnění pozvánky na valnou hromadu. Vyšší výplata dividendy by podle v té době 
známých skutečností znamenala zvýšené náklady pro Společnost v podobě nákladů na 
čerpání úvěrových prostředků. 
 
Po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu došlo ke skutečnostem, které výrazně zvýšily 
stav disponibilní hotovosti Společnosti. Návrh akcionáře NPTH, a.s. na výplatu vyšší 
dividendy je proto nyní možné schválit bez toho, aby to pro Společnost znamenalo zvýšené 
náklady.  
 
 
Představenstvo společnosti 
Pražská teplárenská a.s. 


