PROTINÁVRH AKCIONÁŘE K BODU 3 POŘADU VALNÉ HROMADY
svolané představenstvem akciové společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,
se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00, Praha 3, IČO 04084063, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 20623,
na 22. července 2015 od 14:00 hodin do hotelu TOP HOTEL Praha, Blažimská 1781/4,
149 00 Praha 4 – Chodov
Představenstvo společnosti obdrželo dne 14. 7. 2015 dopis od akcionáře Jana Hejkala, bytem
Podolská 103/126, Praha 4, 147 00, v rámci něhož akcionář uplatňuje protinávrh k bodu 3 pořadu
valné hromady, tj. schválení poskytnutí finanční asistence.
Protinávrh akcionáře:
V Praze dne 14. 7. 2015
Protinávrh k bodu 3. na pořadu jednání valné hromady obchodní společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen „Společnost“), která se bude konat 22. července
2015 od 14:00 hodin v hotelu TOP HOTEL Praha, Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4 – Chodov.
Vážené představenstvo naší Společnosti, jako akcionář Společnosti, podávám následující
protinávrh k bodu 3. na pořadu jednání valné hromady s názvem bodu: „Schválení poskytnutí
finanční asistence“.
Znění mého protinávrhu usnesení:
Valná hromada schvaluje návrh k bodu 3 pořadu jednání valné hromady ve znění předloženém
akcionářem PPF Arena 2 B.V. vyjma čísla 32.000.000.000, které tímto valná hromada mění na
číslo vyjádřené slovy takto: čtyři krát deset na desátou.
Jako odůvodnění k tomuto mému protinávrhu k bodu 3. pořadu valné hromady sděluji, že
můj protinávrh je výhodný pro všechny akcionáře Společnosti i pro Společnost. V neznámé
budoucnosti se přiměřená cena jedné akci může stanovit jako částka vyšší, než s kterou teď
počítá akcionář PPF Arena 2 B.V. při formulování svého návrhu pro valnou hromadu. Můj
návrh je tudíž ku prospěchu akcionáře PPF Arena 2 B.V. v tom, že bude v budoucnosti mít
k dispozici větší úvěrový rámec pro případné financování nákupů dalších akcií Společnosti.
Pro jiné akcionáře než PPF Arena 2 B.V. je můj protinávrh výhodný v tom, že při splnění
předchozí podmínky bude na koupi jejich akcií Společnosti akcionář PPF Arena 2 B.V. mít
finanční prostředky.
Žádám, aby můj protinávrh čítající méně než sto slov byl zveřejněn v souladu s obecně
závaznými právními předpisy a stanovami naší Společnosti.
Děkuji a jsem s pozdravem
Jan Hejkal
Dne 15. 7. 2015 představenstvo společnosti projednalo protinávrh akcionáře a přijalo k němu své
stanovisko.
Stanovisko představenstva:
Společnost obdržela dne 14. 7. 2015 dopis akcionáře označený „Protinávrh k bodu 3. na
pořadu jednání valné hromady obchodní společnosti Česká telekomunikační infrastruktura
a.s. (dále jen „Společnost“), která se bude konat 22. července 2015 od 14:00 hodin v hotelu
TOP HOTEL Praha, Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4 – Chodov.“, v němž akcionář uvedl jako
svůj protinávrh následující:
„Valná hromada schvaluje návrh k bodu 3 pořadu jednání valné hromady ve znění předloženém
akcionářem PPF Arena 2 B.V. vyjma čísla 32.000.000.000, které tímto valná hromada mění na
číslo vyjádřené slovy takto: čtyři krát deset na desátou.“

Představenstvo společnosti jej posoudilo následujícím způsobem:
1.
2.

3.
4.

Jedná se o protinávrh k návrhu uvedenému v pozvánce na valnou hromadu.
Ve zprávě představenstva, na základě které má být schválen návrh na poskytnutí
finanční asistence uvedený v pozvánce na valnou hromadu, představenstvo analyzovalo
poskytnutí finanční asistence (a čerpání Syndikovaného úvěru) do výše 32,2 miliardy
Kč. Možností poskytnutí finanční asistence (a čerpání Syndikovaného úvěru) do
jiné výše se zpráva představenstva nezabývala. Vzhledem k § 311 písm. c) zákona
o obchodních korporacích nemůže být poskytnutí finanční asistence schváleno v jiné
výši (přičemž výraz „vyjma čísla 32.000.000.000“ představenstvo chápe jako odkaz
na číslo 32,2 miliardy Kč v souladu s pozvánkou na valnou hromadu), než jakou se
zabývala zpráva představenstva.
Z výše uvedených důvodů představenstvo společnosti přijalo k protinávrhu akcionáře
negativní stanovisko.
Vzhledem k tomu, že akcionář uplatnil svůj návrh ve lhůtě podle čl. 11 odst. 5 stanov
společnosti a § 361 zákona o obchodních korporacích, představenstvo v daném
případě rozhodlo, že bude ohledně dopisu postupovat předepsaným způsobem podle
zákona o obchodních korporacích, tj.:
a. uveřejní jej na internetových stránkách společnosti,
b. rozešle jej se svým stanoviskem způsobem stanoveným zákonem a stanovami
pro svolání valné hromady tak, aby mohl být na valné hromadě řádně projednán.
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