pozvánka na valnou hromadu
Představenstvo akciové společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,
se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 040 84 063, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou B 20623, svolává
na žádost společnosti PPF A4 B.V.,
se sídlem Strawinskylaan 933, 1077 XX Amsterdam, Nizozemské království,
registrovaná v obchodním rejstříku Obchodní komory v Amsterdamu pod č. 63365391,
jakožto kvalifikovaného akcionáře společnosti
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
na 3. 12. 2015 od 14:00 hodin
do Kongresového sálu v areálu PVA EXPO PRAHA, Beranových 667, 199 00 Praha 9 – Letňany
Pořad valné hromady
1.	Zahájení
2. Schválení jednacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu
a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Schválení nuceného přechodu účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře
4.	Závěr
Rozhodný den:
Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 26. 11. 2015 (dále jen „Rozhodný den“). Význam rozhodného dne k účasti
na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování,
má osoba, která bude k Rozhodnému dni uvedena ve výpisu ze zákonem stanovené evidence, kde jsou registrovány
zaknihované akcie společnosti, který zajistí společnost (ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti),
nebo zástupce takovéto osoby.
Účast na valné hromadě:
a) Registrace a zastoupení na valné hromadě
Zápis do listiny přítomných (dále jen „registrace“) bude probíhat v den konání valné hromady od 13:00 hod. v místě konání
valné hromady. Při registraci se akcionář – fyzická osoba prokáže průkazem totožnosti. Pokud dále není uvedeno něco
jiného, zmocněnec akcionáře – fyzické osoby navíc odevzdá plnou moc podepsanou tímto akcionářem. Člen statutárního
orgánu akcionáře – právnické osoby se prokáže průkazem totožnosti a odevzdá originál nebo úředně ověřenou kopii
dokladu prokazujícího existenci právnické osoby a způsob jednání člena statutárního orgánu za ni jejím jménem. Pokud
dále není uvedeno něco jiného, zmocněnec akcionáře – právnické osoby navíc odevzdá plnou moc podepsanou statutárním
orgánem. Podpis zmocnitele (právnické i fyzické osoby) na písemné plné moci musí být úředně ověřen.
Pokud dále není uvedeno něco jiného, plná moc pro zastupování akcionáře na valné hromadě musí být písemná a musí z ní
vyplývat, zda byla akcionářem udělena zmocněnci pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách společnosti.
Pro udělení písemné plné moci mohou akcionáři využít též formuláře, který společnost zpřístupní ode dne 16. 11. 2015
do dne konání valné hromady. Formulář bude každému k dispozici v listinné podobě v sídle společnosti a v elektronické
podobě stejným způsobem, jakým společnost uveřejňuje i další podklady pro předmětnou valnou hromadu; každý má
rovněž právo vyžádat si jeho zaslání na svůj náklad a na své nebezpečí v listinné podobě nebo elektronicky.
Výše uvedené listiny, budou-li vyhotoveny zahraničními orgány či institucemi nebo opatřeny jejich ověřovacími doložkami,
musejí být opatřeny apostilou nebo jinou doložkou či ověřením, které jsou vyžadovány v úředním styku českými orgány
u obdobných zahraničních listin. Pokud budou výše uvedené listiny či doložky vyhotoveny v cizím jazyce, musejí být rovněž
opatřeny úředním překladem do českého jazyka.
Akcionáře může na valné hromadě nebo při výkonu jiných práv spojených s akciemi vydanými jako zaknihované cenné
papíry zastupovat rovněž osoba zapsaná v evidenci investičních nástrojů nebo v evidenci zaknihovaných cenných papírů
jako správce anebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií. Oprávnění správce nebo této osoby se při
registraci prokazuje výpisem z takové evidence, který zajistí společnost. Pokud bude zastoupení akcionáře prokázáno
uvedeným způsobem, nebude společnost při registraci vyžadovat odevzdání písemné plné moci splňující výše uvedené
parametry. Pokud bude mít akcionář, který by jinak byl zastoupen podle první věty tohoto odstavce, zájem být na valné
hromadě přítomný (ve smyslu bodu b.1. níže (Práva akcionářů na valné hromadě – obecný přehled) jiným způsobem
než v zastoupení správcem nebo jinou tam uvedenou osobou oprávněnou vykonávat za akcionáře práva spojená s akcií,
musí při registraci odevzdat výpis ze zákonem stanovené evidence, kde jsou registrovány akcie společnosti vydané jako
zaknihovaný cenný papír, dokládající, že byl akcionářem společnosti k Rozhodnému dni.
b) Práva akcionářů a způsob jejich uplatnění
b.1. Práva akcionářů související s účastí na valné hromadě – obecný přehled
Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně nebo v zastoupení, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného; takto
zúčastněný akcionář se pokládá za přítomného.
Akcionář je takto v souladu s právními předpisy oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat
a dostat na ní, případně před ní a při splnění zákonem stanovených podmínek i po ní, vysvětlení záležitostí týkajících se
společnosti, popř. jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení záležitostí zařazených na valnou
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hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Požadavky na vysvětlení se na
valné hromadě podávají ve vhodné formě s tím, že akcionáři mohou být vyzváni k jejich podávání v písemné formě; tento
požadavek však pro akcionáře nemůže být závazný.
b.2. Počet akcií a hlasovací práva
Základní kapitál společnosti činí 3 102 200 670,- Kč (slovy: tři miliardy sto dva miliony dvě stě tisíc šest set sedmdesát
korun českých) a je rozvržen na 310 220 067 kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10,- Kč (slovy: deset korun
českých) na akcii. Na každou akcii o jmenovité hodnotě 10,- Kč (slovy: deset korun českých) připadá jeden hlas; celkový
počet hlasů spojených s akciemi společnosti tudíž činí 310 220 067.
b.3. Popis účasti a hlasování na valné hromadě
Přítomný akcionář (ve smyslu bodu b.1.) se při příchodu na valnou hromadu zaregistruje (viz bod a) výše). Při registraci
obdrží hlasovací lístky, jimiž se na valné hromadě hlasuje, a případně další materiály k bodům pořadu valné hromady. Valná
hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři (v souladu s pravidly pro účast akcionářů na valné hromadě – viz
výše), kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou přesahující polovinu základního kapitálu společnosti.
Na valné hromadě jsou postupně projednávány jednotlivé body pořadu.
Předseda valné hromady je povinen před hlasováním zabezpečit seznámení akcionářů se všemi návrhy a protinávrhy
řádně a včas podanými svolavatelem nebo akcionáři k danému bodu pořadu valné hromady. Dále je povinen zabezpečit na
valné hromadě v souladu se zákonem odpověď na požadavky akcionářů na vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti,
popř. jí ovládaných osob, které jsou potřebné pro posouzení záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon
akcionářských práv na ní, nebylo-li již takové vysvětlení akcionářům poskytnuto před valnou hromadou nebo nebude-li jim
poskytnuto dodatečně v souladu s právními předpisy.
Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud právní předpis nebo stanovy
společnosti nestanoví jinak. Usnesení o nuceném přechodu účastnických cenných papírů, jak je navrženo v rámci bodu 3
pořadu valné hromady, musí být přijato alespoň 90% většinou hlasů všech akcionářů společnosti.
Hlasování na valné hromadě se uskutečňuje v souladu se stanovami společnosti a jednacím řádem valné hromady, který
konkretizuje pravidla hlasování vyplývající ze stanov a jejž schvaluje valná hromada (k návrhu jednacího řádu, který je
jedním z dokumentů týkajících se pořadu valné hromady, viz též níže v částech „Návrhy usnesení k jednotlivým bodům
pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění“ a „Upozornění“).
Na valné hromadě se hlasuje hlasovacími lístky, na které se přítomní akcionáři podepíší. Nemůže-li přítomný akcionář
psát, podepíše za něho jeho hlasovací lístek osoba pověřená sčítáním hlasů. Hlasuje se nejprve o návrhu svolavatele
valné hromady a v případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o dalších návrzích a protinávrzích k projednávanému
bodu v tom pořadí, v jakém byly předloženy. Jakmile byl předložený návrh schválen, o dalších návrzích a protinávrzích
odporujících schválenému návrhu se již nehlasuje.
b.4. Právo uplatňovat návrhy a protinávrhy
Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k záležitostem pořadu valné hromady, je podle stanov
společnosti povinen doručit jejich písemné znění společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné
hromady; to neplatí, jde-li o návrhy na volbu či odvolání konkrétních osob do/z orgánu společnosti.
Představenstvo oznámí akcionářům způsobem určeným pro svolání valné hromady znění protinávrhu akcionáře se svým
stanoviskem v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti. To neplatí, bylo-li by oznámení doručeno méně než
dva dny přede dnem konání valné hromady, nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém nepoměru k významu a obsahu
protinávrhu anebo pokud text protinávrhu obsahuje více než 100 slov. Obsahuje-li protinávrh více než 100 slov, oznámí
představenstvo akcionářům podstatu protinávrhu se svým stanoviskem a protinávrh uveřejní na internetových stránkách
www.ceskatelekomunikacniinfrastruktura.cz pod odkazem „O nás“ v sekci „Pro akcionáře“ a podsekci „Valné hromady“
(dále jen „Internetové stránky společnosti“). Představenstvo však vždy uveřejní návrhy či protinávrhy akcionářů alespoň
na Internetových stránkách společnosti, budou-li doručeny před konáním valné hromady.
b.5. Právo žádat zařazení určité záležitosti na pořad valné hromady
Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 1 % základního kapitálu
společnosti, mohou požádat představenstvo o svolání valné hromady k projednání navržených záležitostí. Každá
z navržených záležitostí musí být doplněna odůvodněním nebo návrhem usnesení. Žádost doloží akcionář nebo akcionáři
aktuálním výpisem ze zákonem stanovené evidence, kde jsou registrovány zaknihované akcie společnosti; pokud tak
neučiní, je společnost oprávněna obstarat si potřebný výpis sama na náklady tohoto akcionáře nebo akcionářů.
Uvedení akcionáři dále mají právo, aby byla jimi navržená záležitost zařazena na pořad valné hromady, a to za předpokladu,
že takový návrh bude obsahovat odůvodnění nebo návrh usnesení ke každému z bodů. Pokud žádost byla doručena po
uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu valné hromady nejpozději
5 dnů před Rozhodným dnem způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady.
b.6. Další pravidla uplatňování akcionářských práv
Akcionář je povinen dodržovat právní předpisy, zejména chovat se čestně, zachovávat vnitřní řád společnosti, včetně
stanov, a dále vykonávat svá práva ve vztahu ke společnosti odpovědně, zejména tak, aby nedocházelo k neoprávněným
zásahům do práv a právem chráněných zájmů společnosti a ostatních akcionářů, které mu jsou nebo mohou a mají
být známy.
Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:
K bodu 2 pořadu (Schválení jednacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele
zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů):
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Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady ve znění předloženém představenstvem společnosti.
Zdůvodnění:
Jednací řád valné hromady je nástroj předvídaný stanovami společnosti. Navržené znění jednacího řádu vychází
z dosavadní praxe společnosti.
Návrh jednacího řádu valné hromady tvoří nedílnou součást této pozvánky a je uveden v příloze.
Návrh usnesení:
Valná hromada volí předsedou valné hromady pana JUDr. Petra Kasíka, Ph.D., zapisovatelkou paní Michaelu Krškovou,
ověřovatelem zápisu pana Mgr. Ing. Marka Rotrekla, a osobami pověřenými sčítáním hlasů (skrutátory) pana Petra Branta
a pana Milana Váchu.
Zdůvodnění:
Návrh na obsazení orgánů společnosti vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a částečně navazuje na dosavadní
praxi společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty
na uvedené funkce.
K bodu 3 pořadu (Schválení nuceného přechodu účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře):
Návrh usnesení:
„Valná hromada, vzhledem k tomu, že:
(A) společnost PPF A4 B.V., společnost založená a existující dle práva Nizozemského království, se sídlem Strawinskylaan
933, 1077 XX Amsterdam, Nizozemské království, registrovaná v obchodním rejstříku Obchodní komory v Amsterdamu
pod č. 63365391 (dále jen „Hlavní akcionář“), je hlavním akcionářem společnosti ve smyslu § 375 zákona o obchodních
korporacích,
(B) společnosti byla v souladu s § 375 zákona o obchodních korporacích doručena žádost Hlavního akcionáře o svolání
valné hromady, která má rozhodnout o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů (akcií) společnosti na
Hlavního akcionáře,
(C) společnosti byl předložen znalecký posudek číslo 29/34126912/15 ze dne 2. listopadu 2015 vypracovaný znaleckým
ústavem, společností E & Y Valuations s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město,
IČO: 161 90 581, přičemž tento znalecký posudek byl zpracován ke dni 30. září 2015, což znamená, že byla splněna
podmínka stanovená v § 376 odst. 1 zákona o obchodních korporacích,
(D) pověřenou osobou ve smyslu § 378 zákona o obchodních korporacích je společnost PPF banka a.s., se sídlem
Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6, IČO: 47116129, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem
v Praze, pod spisovou značkou B 1834 (dále jen „Pověřená osoba“), která je bankou s licencí udělenou Českou
národní bankou,
(E) před přijetím tohoto usnesení bylo představenstvu společnosti prokázáno složení příslušné částky u Pověřené osoby,
tímto v souladu s § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích):
1. rozhoduje o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem akciím společnosti, tj. kmenovým akciím na jméno
o jmenovité hodnotě po 10,- Kč (deset korun českých), vydaným jako zaknihovaný cenný papír, ISIN: CZ0009000089,
ve vlastnictví akcionářů společnosti odlišných od Hlavního akcionáře (uvedené akcie dále jen „Akcie“),
na Hlavního akcionáře;
2.

určuje, že Hlavní akcionář poskytne všem ostatním akcionářům společnosti protiplnění ve výši 172,40 Kč (slovy: jedno
sto sedmdesát dvě koruny české a čtyřicet haléřů) za každou Akcii;

3.

určuje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím Pověřené osoby, a to nejpozději do
30 dnů ode dne účinnosti přechodu Akcií na Hlavního akcionáře, přičemž Pověřená osoba bude za Hlavního akcionáře
zajišťovat poskytnutí protiplnění dále po dobu následujících 30 dní; okamžik přechodu Akcií na Hlavního akcionáře
a další podrobnosti výplaty protiplnění budou zveřejněny na internetových stránkách společnosti.“

Zdůvodnění:
Představenstvo společnosti obdrželo dne 2. 11. 2015 žádost společnosti PPF A4 B.V., se sídlem Strawinskylaan 933,
1077 XX Amsterdam, Nizozemské království, registrované v obchodním rejstříku Obchodní komory v Amsterdamu
pod č. 63365391 (dále jen „Hlavní akcionář“), o svolání valné hromady, která má rozhodnout o schválení nuceného
přechodu účastnických cenných papírů společnosti na Hlavního akcionáře (dále jen „Žádost“). Přílohu Žádosti tvořil
mj. výpis z evidence vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. ze dne 30. 10. 2015, ze kterého mj. vyplývá,
že Hlavní akcionář je hlavním akcionářem společnosti ve smyslu § 375 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“), a tudíž má právo požádat o svolání valné
hromady společnosti za účelem rozhodnutí o schválení nuceného přechodu účastnických cenných papírů společnosti
na Hlavního akcionáře, tedy kmenových akcií Společnosti znějících na jméno o jmenovité hodnotě po 10 Kč, vydaných
jako zaknihovaný cenný papír, ISIN: CZ0009000089 (dále „Akcie“), ve smyslu § 375 a násl. ZOK (tzv. vytěsnění). Tuto
skutečnost představenstvo dále ověřilo z výpisu z evidence emise všech zaknihovaných účastnických cenných papírů
vydaných společností vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s., který byl na žádost představenstva vyhotoven
pro účely rozeslání této pozvánky.
Vzhledem k tomu, že v Žádosti byl obsažen mj. návrh usnesení o vytěsnění a splňovala i další náležitosti vyžadované
českými právními předpisy a stanovami společnosti, plní představenstvo uveřejněním této pozvánky svou povinnost svolat
předmětnou valnou hromadu.
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K některým vybraným náležitostem Žádosti uvádí představenstvo následujjící:
a)

Protiplnění za jednu Akcii bylo určeno ve výši 172,40 Kč (slovy: jedno sto sedmdesát dvě koruny české a čtyřicet haléřů)
(dále jen „Protiplnění“), přičemž přiměřenost Protiplnění byla doložena znaleckým posudkem č. 29/34126912/15 ze
dne 2. 11. 2015, vypracovaným společností E & Y Valuations s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha
1 – Nové Město, IČO: 161 90 581, znaleckým ústavem pro obor ekonomika (uvedený posudek dále jen „Znalecký
posudek“, uvedený znalecký ústav dále jen „Znalec“).

b)

Shrnutí a závěr Znaleckého posudku jsou následující:
(i) Shrnutí:
„Výše Protiplnění byla stanovena prostřednictvím ocenění Akcií Společnosti, jejichž hodnota byla stanovena na
základě ocenění závodu Společnosti s použitím metody diskontovaných volných peněžních toků pro poskytovatele
kapitálu (metoda DCF Entity). Při této metodě jsou peněžní toky, které jsou po uspokojení provozních potřeb podniku
k dispozici poskytovatelům kapitálu, diskontovány oportunitními náklady kapitálu odpovídající rizikovému profilu
Společnosti.
Hodnota čistého obchodního majetku společnosti Cetin – srovnání použitých metod
mil. Kč
Dolní mez Střední hodnota
Výnosová metoda
n.a
53 497
Tržní násobky
49 790
55 013
Transakční násobky
43 827
50 360
Metoda přímého ocenění na základě dat z kapitálového trhu
n.a
52 737
Účetní hodnota vlastního kapitálu
n.a
47 647
Zdroj: Kalkulace EY

Horní mez
n.a
60 235
56 892
n.a
n.a

Hodnota Akcie společnosti Cetin – srovnání použitých metod
Kč/akcie
Výnosová metoda
Tržní násobky
Transakční násobky
Metoda přímého ocenění na základě dat z kapitálového trhu
Účetní hodnota vlastního kapitálu
Zdroj: Kalkulace EY

Horní mez
n.a
194,2
183,4
n.a
n.a

Dolní mez
n.a
160,5
141,3
n.a
n.a

Střední hodnota
172,4
177,3
162,3
170,0
153,6

Znalec je toho názoru, že současnou hodnotu plánovaných budoucích peněžních toků plynoucích z provozní
činnosti Společnosti na bázi aktualizovaného a kriticky revidovaného plánu lze pokládat za nejvhodnější indikátor
hodnoty Společnosti, neboť bere v úvahu jak aktuální stav, prognózy a specifika oceňované společnosti, tak aktuální
tržní situaci a vnější parametry. Z toho důvodu se Znalec v rámci svého výroku přiklání k výsledku výnosové
metody, konkrétně k metodě diskontovaných volných peněžních toků. Tento názor je podpořen výsledkem metody
tržního porovnání.
Znalec porovnal výši hodnoty Akcie vzešlou z aplikací jednotlivých oceňovacích metod s nabídnutou cenou Akcie
při veřejném návrhu Cetinu na odkoupení akcií a veřejné nabídce PPF A4 na odkup akcií Cetinu a dospěl k názoru,
že nabídnuté ceny rámcově odpovídají ocenění Akcie pro výše uvedený účel.
Protiplnění za Akcii je stanoveno ve výši reálné hodnoty jedné Akcie Společnosti, která je určena jako podíl hodnoty
Společnosti a celkového počtu vydaných kmenových akcií Společnosti (tzn. hodnota Akcie je určena jako alikvotní podíl
na hodnotě čistého obchodního majetku). Podrobněji popisujeme náš metodologický postup shora v tomto Posudku.
Hodnota Akcií a přiměřená výše Protiplnění za Akcie byly dle instrukcí Zadavatele stanoveny ke dni 30. září 2015.“
(ii) Závěr:
“Na základě podkladů, předpokladů, omezení a vlastních analýz uvedených v tomto Posudku je Znalec názoru,
že výše přiměřeného protiplnění v penězích za jednu kmenovou akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 10 Kč pro
účely procesu nuceného přechodu účastnických cenných papírů společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
činí k Datu ocenění: 172,40 Kč (slovy: jedno sto sedmdesát dva korun českých a čtyřicet haléřů).“
c)

Znalecký posudek dle představenstva společnosti vyhovuje požadavkům § 376 odst. 1 ZOK, neboť:
(i) splňuje všechny náležitosti a požadavky na znalecký posudek uvedené v zákoně č. 36/1967 Sb., o znalcích
a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících vyhlášek,
(ii) Znalec použil ve Znaleckém posudku metody běžně používané a dostatečné pro daný účel, přičemž při správném
použití těchto metod je možné dospět k hodnotě protiplnění tak, jak je požadováno dle § 375 a násl. ZOK, a
(iii) nebylo zjištěno, že by metody ocenění použité ve Znaleckém posudku byly chybně aplikovány.

d)

S ohledem na to, že:
(i) navrhovaná výše Protiplnění odpovídá názoru představenstva na vnitřní hodnotu jedné Akcie a společnosti jako
celku, a
(ii) představenstvo (i s ohledem na výše uvedené závěry) nemá důvod pochybovat o řádném postupu Znalce při
vypracování Znaleckého posudku,
považuje představenstvo navržené Protiplnění za přiměřené.
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e)

Výplatu Protiplnění ostatním akcionářům společnosti zajistí Hlavní akcionář v souladu se Žádostí prostřednictvím
společnosti PPF banka a.s., se sídlem Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6, IČO: 47116129, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou B 1834 (dále jen „Pověřená osoba“), přičemž
Pověřenou osobu, která je držitelem bankovní licence, považuje představenstvo za vyhovující požadavkům § 378 ZOK.

V případě, že valná hromada rozhodne o schválení navrženého usnesení, podá představenstvo v souladu s § 384 ZOK
návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Vlastnické právo k Akciím přejde na Hlavního akcionáře uplynutím
1 (slovy: jednoho) měsíce od zveřejnění tohoto zápisu do obchodního rejstříku. Hlavní akcionář prostřednictvím Pověřené
osoby poskytne Protiplnění oprávněným osobám ve lhůtě uvedené v návrhu usnesení. Na Internetových stránkách
společnosti budou zveřejněny podrobnosti výplaty Protiplnění.
Upozornění:
Společnost vyzývá zástavní věřitele, v jejichž prospěch bylo zřízeno zástavní právo k Akciím (jak jsou Akcie definovány
ve zdůvodnění k bodu 3 pořadu valné hromady), aby jí sdělili existenci takového zástavního práva. Mohou tak učinit
písemně na adrese sídla společnosti (a to k rukám Ing. Zuzany Kopřivové, Kancelář správy společnosti) nebo elektronickou
poštou na adrese valnahromada@cetin.cz.
Vlastníci zastavených Akcií jsou povinni sdělit společnosti bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděli o svolání valné
hromady, skutečnost zastavení a osobu zástavního věřitele.
Akcionáři, případně jiné osoby, u nichž to vyplývá ze zákona, mají v souvislosti s body pořadu valné hromady tato práva,
a to počínaje dnem 16. 11. 2015 a konče dnem konání valné hromady (včetně):
–

právo seznámit se v sídle společnosti s údajem o osobě Hlavního akcionáře a se Znaleckým posudkem (jak je Znalecký
posudek definován ve zdůvodnění k bodu 3 pořadu valné hromady), a to v pracovních dnech v době od 9:00 do 16:00 hod;

–

právo vyžádat si vydání údaje o osobě Hlavního akcionáře a kopii Znaleckého posudku, které budou vydány zdarma
nejpozději dva pracovní dny po obdržení žádosti; tato žádost může být podána na adresu valnahromada@cetin.cz
nebo písemně na adresu sídla společnosti (a to k rukám Ing. Zuzany Kopřivové, Kancelář správy společnosti); pokud
v žádosti akcionář neuvede, že má zájem o vydání formou poštovní zásilky, bude pro něj příslušný dokument připraven
k vydání v sídle společnosti;

–

právo obdržet v pracovních dnech v době od 9:00 do 16:00 hod v sídle společnosti v listinné podobě formulář plné
moci zmíněný výše v bodě a) části „Účast na valné hromadě“ (případně vyžádat si na své náklady a nebezpečí zaslání
takového formuláře);

–

právo získat na Internetových stránkách společnosti (tj. www.ceskatelekomunikacniinfrastruktura.cz pod odkazem
„O nás“ v sekci „Pro akcionáře“ a podsekci „Valné hromady“) formulář plné moci zmíněný výše v bodě a) části „Účast
na valné hromadě“ (případně vyžádat si na adrese valnahromada@cetin.cz zaslání takového formuláře v elektronické
podobě);

–

právo seznámit se s jednotným textem této pozvánky na valnou hromadu, včetně přílohy, na Internetových stránkách
společnosti, a to včetně příslušných návrhů nebo protinávrhů akcionářů a stanovisek představenstva společnosti
k těmto návrhům, vyžaduje-li jejich uveřejnění zákon nebo stanovy; vedle toho může být text pozvánky na valnou
hromadu případně uveřejněn rovněž v jiných informačních zdrojích.

Příloha: Nedílnou součást této pozvánky tvoří návrh jednacího řádu valné hromady
Představenstvo společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
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