
O Z N Á M E N Í 
o konání mimořádné valné hromady Pražské teplárenské a.s. 

 

Představenstvo akciové společnosti Pražská teplárenská a.s., se sídlem v Praze 7, 

Partyzánská 1/7, PSČ 170 00, IČ: 45273600, zapsaná v OR vedeném Městským soudem 

v Praze, oddíl B, vložka 1509 svolává v souladu s čl. 12 stanov společnosti 

 

mimořádnou valnou hromadu, 

 

která se koná dne 2. září 2013 od 14:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře, v sídle 

společnosti Pražská teplárenská a.s., v Praze 7, Partyzánská 1/7. 

 

Program jednání: 

1. Zahájení valné hromady, seznámení s účastí přítomných akcionářů.  

2. Volba orgánů valné hromady. 

3. Schválení jednacího řádu valné hromady. 

4. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2012. 

5. Rozhodnutí o snížení základního kapitálu.  

6. Změny v orgánech společnosti. 

7. Schválení plnění členům orgánů společnosti a smluv o výkonu funkce členů orgánů 

společnosti. 

8. Závěr. 

 

Prezence akcionářů: 

Zápis do listiny přítomných bude zahájen ve 13:00 hodin v místě konání valné hromady. 

 

Akcionář se při registraci prokazuje následovně: 

Práva spojená s akcií na majitele vykonává ten, kdo ji předloží, nebo ten, kdo předloží 

písemné prohlášení osoby, která vykonává její úschovu nebo uložení podle zvláštního zákona, 

že akcie je pro něho uložena podle zvláštního předpisu. 

Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady osobně nebo prostřednictvím svého 

statutárního orgánu anebo zástupce na základě písemné plné moci. Zástupce akcionáře na 

základě plné moci je povinen při příchodu na valnou hromadu odevzdat společností pověřené 

osobě písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah 

zástupcova oprávnění. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně 

ověřen. Dále se prokazuje originálem nebo ověřenou kopií platného výpisu z obchodního 

rejstříku, znějícím na zastupovanou osobu, případně registrační listinou jiného orgánu, z níž 

vyplývá, kdo je oprávněn za zastupovanou právnickou osobu zplnomocnění udělit, ne starší 

než tři měsíce. 

 

Statutární orgán (člen statutárního orgánu) akcionáře – právnické osoby předkládá aktuální 

výpis z obchodního rejstříku (popř. jiný doklad, prokazující oprávněnost jednat za akcionáře – 

právnickou osobu), ne starší než tři měsíce. Akcionáři, jejich statutární zástupci a zástupci na 

základě písemné plné moci prokazují svou totožnost platnými úředními doklady (občanský 

průkaz, cestovní pas). 

 

Při hlasování na valné hromadě připadá na každou akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč 

1 hlas. 

 

Veškeré náklady spojené s účastí na valné hromadě nese každý akcionář ze svého. 
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Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhům, jejichž obsah je 

uveden v pozvánce na valnou hromadu nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí 

být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu 

společnosti do 5 pracovních dnů před konáním valné hromady. To neplatí pro návrh na volbu 

konkrétních osob do orgánů společnosti. 

 

Upozornění akcionářům: 

Konsolidovaná účetní závěrka je akcionářům k nahlédnutí 15 dnů před konáním valné 

hromady v sídle společnosti č. dveří 531 v pracovních dnech v době od 10:00 do 12:00 hodin, 

a dále i při jednání mimořádné valné hromady samotné. 

 

Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky za rok 2012 (v tis. Kč): 

 

Dlouhodobý majetek:  19 660 080  Vlastní kapitál: 22 836 383  

Oběžná aktiva:    5 437 144  Cizí zdroje:    2 194 370   

Aktiva celkem:  25 168 803  Pasiva celkem: 25 168 803 

 

Snížení základního kapitálu 

 

Představenstvo předloží akcionářům návrh na snížení základního kapitálu společnosti. Návrh 

bude obsahovat následující části: 

 

1. Důvod snížení základního kapitálu 

1.1. Akcionář NPTH, a.s. požádal v souladu se zákonem o svolání mimořádné valné hromady 

společnosti, na jejímž pořadu jednání je, mimo jiné, snížení základního kapitálu společnosti o 

jmenovitou hodnotu vlastních akcií společnosti. Vlastní akcie v počtu 7.919 ks, o jmenovité 

hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, což reprezentuje 0,19% podílu na základním kapitálu, 

společnost nabyla v době od 3. 9. 2003 do 20. 4. 2004. Společnost v souladu se zákonem 

nemůže vykonávat hlasovací práva s nimi spojená. Proto akcionář NPTH, a.s. navrhuje 

optimalizovat kapitálovou strukturu společnosti zrušením vlastních akcií společnosti. 

Snížením základního kapitálu a zrušením vlastních akcií totiž nedojde ke změně vzájemných 

poměrů podílů jednotlivých akcionářů ve společnosti a snížení základního kapitálu tedy 

nebude mít bezprostřední dopad na práva akcionářů. 

 

2. Způsob a rozsah snížení základního kapitálu 

2.1. Základní kapitál společnosti bude snížen zrušením vlastních akcií společnosti. 

2.2. Základní kapitál společnosti bude snížen o celkovou částku 7.919.000,- Kč (slovy: sedm 

milionů devět set devatenáct tisíc korun českých), tj. ze 4.147.877.000,- Kč (slovy: čtyři 

miliardy jedno sto čtyřicet sedm milionů osm set sedmdesát sedm tisíc korun českých) na 

4.139.958.000,- Kč (slovy: čtyři miliardy jedno sto třicet devět milionů devět set padesát osm 

tisíc korun českých). 

2.3. Při snížení základního kapitálu společnosti bude zrušeno 7.919 ks (slovy: sedm tisíc devět 

set devatenáct kusů) vlastních akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden 

tisíc korun českých), (takové vlastní akcie společnosti souhrnně dále jen „zrušované akcie“) 

jejich zničením. Souhrnná jmenovitá hodnota zrušovaných akcií odpovídá částce snížení 

základního kapitálu, tj. částce 7.919.000,- Kč (slovy: sedm milionů devět set devatenáct tisíc 

korun českých). 
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3. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu  

3.1. Vzhledem k tomu, že zrušované akcie jsou vlastními akciemi společnosti, příslušná 

částka odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu, tj. 7.919.000,- Kč (slovy: 

sedm milionů devět set devatenáct tisíc korun českých), nebude vyplacena akcionářům 

společnosti ani převedena na jiný účet vlastního kapitálu, ale bude o ni snížen stav účtu 

základního kapitálu.  

3.2. Celková pořizovací cena, za kterou společnost nabyla zrušované akcie, činí 9.543.684,- 

Kč (slovy: devět milionů pět set čtyřicet tři tisíc šest set osmdesát čtyři korun českých). O 

rozdíl mezi pořizovací cenou a jmenovitou hodnotou zrušovaných akcií, tedy o částku 

1.624.684,- Kč (slovy: jeden milion šest set dvacet čtyři tisíc šest set osmdesát čtyři korun 

českých) – budou sníženy ostatní kapitálové fondy. Pro vyloučení pochybnosti se uvádí, že 

tato částka nemůže být vyplacena akcionářům společnosti. 

 

 

 

 

Představenstvo společnosti 

           Pražská teplárenská a.s. 


