FORMULÁŘ PRO ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY PER ROLLAM
společnosti
S T S P r u n é ř o v, a.s.
IČO 482 88 551, se sídlem Kadaň – Prunéřov 376, PSČ 432 01
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem
pod sp. zn. B 425 (dále jen „Společnost“)
Předseda správní rady Společnosti Jiří Malý tímto z důvodu mimořádné situace vyvolané
onemocněním COVID-19 v souladu s ustanovením § 418 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o
obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „ZOK“) a v souladu
s ustanovením § 18 a násl. zákona č. 191/2020 Sb., zákona o některých opatřeních ke zmírnění
dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené,
oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního
řádu, vyzval akcionáře Společnosti k hlasování per rollam o níže uvedených návrzích usnesení
valné hromady Společnosti.
V souladu s § 418 odst. 2 písm. b) ZOK činí lhůta pro doručení vyjádření akcionáře 15 (slovy:
patnáct) dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení tohoto návrhu rozhodnutí per
rollam akcionáři.
Vyjádření akcionáře Společnosti k navrhovaným usnesením valné hromady je činěno
prostřednictvím tohoto formuláře. Podepsaný a řádně vyplněný formulář zašle akcionář
Společnosti ve stanovené lhůtě provozovatelem poštovních služeb na adresu sídla Společnosti
k rukám předsedy správní rady Společnosti. Nedoručí-li akcionář Společnosti ve stanovené
lhůtě souhlas s navrhovaným usnesením valné hromady, platí, že s tímto návrhem nesouhlasí.
O výsledku rozhodnutí valné hromady Společnosti mimo zasedání budou jednotliví akcionáři
Společnosti informováni.
Návrh Smlouvy o výkonu funkce předsedy správní rady Společnosti je spolu s Návrhem
v celém rozsahu zveřejněn na internetových stránkách Společnosti www.stspru.cz, kdy
s ohledem na celkový rozsah předmětné smlouvy není její znění za účelem hospodárnosti
uvedeno níže v návrhu usnesení, tak jak je tomu v Návrhu.

HLASOVÁNÍ
Návrh usnesení č. 3:
Valná hromada schvaluje vzorovou Smlouvu o výkonu funkce předsedy správní rady
Společnosti ve znění návrhu usnesení č. 3, jak je toto uvedeno v Návrhu ze dne 19. 3. 2021,
a souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uzavřena se současným či budoucím předsedou
správní rady Společnosti.
Hlasování (křížkem lze označit pouze jednu možnost, jinak je hlasování neplatné!)

□

pro

□

proti

ÚDAJE O AKCIONÁŘI SPOLEČNOSTI
akcionář, který je fyzickou osobou, vyplní pouze část „Fyzická osoba“, akcionář, který je
právnickou osobou, vyplní pouze část „Právnická osoba“
položku „Zastoupen(a)“ obsahující identifikaci zmocněnce je třeba vyplnit pouze v případě,
kdy je akcionář zastoupen (u právnických osob osobou odlišnou od člena statutárního orgánu);
v případě zastoupení je třeba k tomuto odpovědnímu formuláři přiložit originál plné moci
opatřený úředně ověřeným podpisem zmocnitele
Fyzická osoba
Jméno a příjmení: …………………………….………………………………….…………….
Trvale bytem: …………………………….………………………………….…………………
Datum narození: …………………………….………………………………….………………
Zastoupen(a): …………………………….………………………………….………………….

V ……………….…………. dne ……………….………….

……………………………………………………………….
(podpis)
Právnická osoba
Název: …………………………….………………………………….…………….……………
IČO: …………………………….………………………………….…………….……………...
Sídlo: …………………………….………………………………….…………….…………….
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném …………………………….………………………….
pod sp. zn. ……………………….………………………………………………………………
Zastoupena ………………………….………………………………….…………….…………

V ……………….…………. dne ……………….………….

……………………………………………………………….
(podpis)

