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 3. prosince 2015 od 14:00 hodin do Kongresového sálu v areálu PVA EXPO PRAHA, Beranových 667,
199 00 Praha 9 – Letňany

Představenstvo společnosti obdrželo dne 23. 11. 2015 dopis od akcionáře Petra Kolka, bytem
Tádžická 1421/2, 101 00 Praha 10, v rámci něhož akcionář uplatňuje protinávrh k bodu 3 pořadu
valné hromady, tj. schválení nuceného přechodu účastnických cenných papírů společnosti na
hlavního akcionáře.
Protinávrh akcionáře:
V Praze dne 20. 11. 2015
Věc:
Návrh k bodu 3 pořadu jednání valné hromady společnosti Česká telekomunikační
infrastruktura a.s., která se bude konat dne 3.12.2015 od 14.00 hodin v Kongresovém sále
v areálu PVA EXPO PRAHA, Beranových 667, 199 00 Praha 9 - Letňany.
Vážení,
v souladu s § 361 a násl. zákona č. 90/2015 Sb., o obchodních korporacích, uplatňuji návrh
k bodu 3 pořadu jednání valné hromady společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
(dále též jen „Společnost“), která se bude konat dne 3.12.2015 od 14.00 hodin v Kongresovém
sále v areálu PVA EXPO PRAHA, Beranových 667, 199 00 Praha 9 – Letňany, který zní:
Valná hromada schvaluje návrh usnesení k bodu 3 pořadu jednání valné hromady tak, jak byl
předložen představenstvem Společnosti, s výjimkou písm. E, odst. 2 návrhu usnesení k bodu 3
pořadu jednání, které valná hromada schvaluje v tomto znění: „určuje, že Hlavní akcionář
poskytne všem ostatním akcionářům společnosti protiplnění ve výši 215,- Kč (slovy: dvě stě
patnáct korun českých) za každou Akcii;“
Zdůvodnění návrhu akcionáře:
Podle názoru akcionáře mají akcie Společnosti vyšší hodnotu, než jaká je uvedena v návrhu
usnesení k bodu 3 pořadu jednání valné hromady. Spravedlivé protiplnění navíc musí být vyšší
než je pouhá tržní cena akcií (která v současné době odpovídá výši navrhovaného protiplnění),
protože je na jedné straně akcionář zbavován svého vlastnického práva, a na druhé straně lze
vzhledem k tomu, že bude Společnost mít jediného akcionáře, předpokládat zvýšení hodnoty
akcií.
Poskytnutím vyššího protiplnění, než jaké odpovídá pouhé tržní ceně akcií, Společnost
předejde možným žalobám vytěsněných akcionářů a nákladům na soudní spory. Tento postup
je tudíž pro Společnost i hlavního akcionáře výhodnější.
Petr Kolek
kolek.petr@email.cz
Tádžická 1424/2
101 00 Praha 10

Dne 24. 11. 2015 představenstvo společnosti projednalo protinávrh akcionáře a přijalo k němu
následující stanovisko.
Stanovisko představenstva:
Společnost obdržela dne 23. 11. 2015 dopis akcionáře Petra Kolka označený jako „Návrh k bodu 3
pořadu jednání valné hromady společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., která se bude

konat dne 3.12.2015 od 14.00 hodin v Kongresovém sále v areálu PVA EXPO PRAHA, Beranových
667, 199 00 Praha 9 - Letňany.“, v němž akcionář uvedl jako svůj protinávrh následující:
„Valná hromada schvaluje návrh usnesení k bodu 3 pořadu jednání valné hromady tak, jak byl
předložen představenstvem Společnosti, s výjimkou písm. E, odst. 2, návrhu usnesení k bodu 3
pořadu jednání, které valná hromada schvaluje v tomto znění: „určuje, že Hlavní akcionář poskytne
všem ostatním akcionářům společnosti protiplnění ve výši 215,- Kč (slovy: dvě stě patnáct korun
českých) za každou Akcii;“
Představenstvo společnosti jej posoudilo následujícím způsobem:
1.

Jedná se o protinávrh akcionáře ve smyslu § 361 zákona o obchodních korporacích
k bodu 3 pořadu jednání valné hromady společnosti svolané na 3. 12. 2015 (Schválení
nuceného přechodu účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře).
Tento protinávrh je částečně odlišný od návrhu hlavního akcionáře obsaženého
v žádosti o svolání předmětné valné hromady a pozvánce na valnou hromadu
vyhotovené představenstvem společnosti, neboť akcionář navrhuje, aby valná hromada
určila protiplnění ve výši 215 Kč za jednu akcii, namísto hlavním akcionářem
navrhovaného protiplnění ve výši 172,40 Kč za jednu akcii.

2.

Jak je uvedeno v pozvánce na valnou hromadu, představenstvo považuje protiplnění
navrhované hlavním akcionářem za přiměřené, přičemž ve vztahu k důvodům tohoto
závěru odkazuje představenstvo na zdůvodnění navrhovaného usnesení uvedené v této
pozvánce. Vzhledem k tomu, že akcionář nedoložil navrhované protiplnění znaleckým
posudkem, nemá představenstvo podklad k tomu, aby se mohlo k tomuto protinávrhu
věcně vyjádřit. Představenstvo tedy nemá důvod své stanovisko o přiměřenosti
protiplnění navrhovaného hlavním akcionářem jakkoliv měnit a rozhodnutí o něm
ponechává plně na akcionářích společnosti.

3.

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 protinávrhu 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.

Představenstvo společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

