INFORMACE PRO AKCIONÁŘE SPOLEČNOSTI
Vážení akcionáři,
v souvislost s konáním valné hromady společnosti S T S P r u n é ř o v, a.s., IČO: 48288551,
se sídlem Kadaň - Prunéřov 376, PSČ 43201, per rollam, si dovolujeme níže poskytnout
informace k hlasování per rollam spolu s přehledem základních práv, které se s konáním valné
hromady pojí.
V obálce naleznete dva návrhy rozhodnutí, a to návrh rozhodnutí ve formě notářského zápisu a
návrh rozhodnutí v prosté formě. Je tomu tak z toho důvodu, že z celkového počtu tří návrhů
usnesení pouze dva musejí být přijaty ve formě notářského zápisu. Tomu odpovídá také počet
formulářů pro vyjádření akcionáře.
Vedle návrhů rozhodnutí Vám zasíláme také výše zmíněné formuláře pro rozhodování per
rollam, prostřednictvím kterých je hlasováno (na formuláři pro rozhodování per rollam
k návrhům obsaženým v notářském zápisu je vyžadován úředně ověřený podpis), a v neposlední
řadě také formulář pro sdělení e-mailu za účelem zasílání pozvánky na valnou hromadu
elektronicky.
Veškeré zasílané dokumenty naleznete v plném znění také na internetových stránkách
společnosti.
S pozdravem
S T S P r u n é ř o v, a.s.

UPOZORNĚNÍ PRO AKCIONÁŘE SPOLEČNOSTI
Akcionáři Společnosti, případně další osoby určené ZOK nebo jiným právním předpisem, mají
v souvislosti s Návrhem mimo jiné níže uvedená práva:
- ode dne uveřejnění tohoto Návrhu a dále minimálně do doby 30 dní po sepsání notářského
zápisu o rozhodování per rollam mají akcionáři možnost získat na internetových stránkách
Společnosti umístěných na internetových stránkách Společnosti www.stspru.cz (sekce „Ke
stažení“) kompletní znění Stanov společnosti, vzorové Smlouvy o výkonu funkce předsedy
správní rady a další dokumenty týkající se Návrhu;
- ode dne uveřejnění tohoto Návrhu a dále minimálně do doby 30 dní po sepsání notářského
zápisu o rozhodování per rollam mají akcionáři možnost nahlédnout do kompletního znění
Stanov společnosti, Smlouvy o výkonu funkce předsedy správní rady a dalších dokumentů
týkajících se Návrhu, a to v čase stanoveném na základě individuální domluvy v sídle
Společnosti s tím, že individuální domluvu lze sjednat prostřednictvím e-mailové adresy
ekonom@stspru.cz;
- po dobu 15 dnů ode dne doručení Návrhu akcionáři má akcionář právo požadovat vysvětlení
záležitostí týkajících se Společnosti, které jsou potřebné pro posouzení návrhů na přijetí
rozhodnutí předložených předsedou správní rady nebo pro výkon akcionářských práv
v rámci rozhodování per rollam. Žádost o vysvětlení musí být doručena Společnosti
nejpozději ve výše uvedené lhůtě pro požadování vysvětlení prostřednictvím e-mailové
adresy ekonom@stspru.cz. Z žádosti o vysvětlení musí být srozumitelné, že se jedná o
žádost akcionáře o vysvětlení v souvislosti s rozhodováním per rollam a kdo ji činí.
Odpověď na žádost bude akcionáři doručena na e-mailovou adresu, kterou akcionář uvedl
ve své žádosti, do 3 pracovních dnů od obdržení žádosti.
S ohledem na podstatu a konstrukci procesu rozhodování per rollam a na ustanovení § 418 ZOK
se v rámci této procedury hlasuje pouze o návrzích rozhodnutí valné hromady Společnosti
zaslaných předsedou správní rady Společnosti.
POKYNY K HLASOVÁNÍ PER ROLLAM
Návrhy budou v souladu s čl. 10 odst. 3 stanov Společnosti doručeny akcionářům na adresu
uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů. 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.
Pro vyjádření akcionáře k Návrhům slouží formuláře uvedené v příloze k těmto Návrhům.
Podpis akcionáře na vyjádření k Návrhu obsaženému v notářském zápisu musí být v souladu s
§ 419 odst. 2 ZOK úředně ověřen. Podepsané a řádně vyplněné formuláře 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 Návrhem, platí, že s Návrhem nesouhlasí.
O výsledku rozhodnutí valné hromady Společnosti mimo zasedání budou jednotliví akcionáři
Společnosti informováni.

