OZNÁMENÍ O ODVOLÁNÍ VALNÉ HROMADY
Představenstvo akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s.
IČO: 45273448, se sídlem Ortenovo náměstí 542/16, PSČ 170 04 Praha 7 – Holešovice,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 1496
(dále jen „společnost“),
tímto odvolává
v souladu s § 410 zákona č. 90/2012 Sb., Zákona o obchodních společnostech a družstvech
(zákon o obchodních korporacích) v platném znění (dále jen „ZOK“),
valnou hromadu Společnosti, která se měla konat dne 30. srpna 2022 od 13:00 hod.
v sídle společnosti na adrese Ortenovo náměstí 542/16, PSČ 170 04,
Praha 7 – Holešovice (vstup z ulice Přívozní 1).

Zdůvodnění:
Valná hromada byla svolána představenstvem společnosti dle § 402 odst. 1.
Akcionář, pan JUDr. Ing. František Beneš, CSc., držitel 89,5 % z celkového počtu akcií
společnosti, doručil dne 12.8.2022 společnosti informaci o tom, že se nezúčastní jednání
nadcházející valné hromady, která se má konat dne 30. srpna t.r. Současně představenstvo
společnosti informoval, že z důvodu závažnosti projednávaných bodů zařazených na pořad
jednání, nevyšle na jednání valné hromady ani svého zástupce.
V případě konání valné hromady tato nebude schopna se usnášet, neboť dle § 412, odst. 1) ZOK
je Valná hromada schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž
jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje 30 % základního kapitálu, ledaže stanovy určí jinak.
V případě Poštovní tiskárny cenin Praha a.s. je tato hodnota ve stanovách stanovena na 40 %.
Z výše uvedených důvodů představenstvo společnosti odvolává konání valné hromady, která
se měla konat dne 30. srpna 2022 od 13:00 hod. v sídle společnosti na adrese Ortenovo náměstí
542/16, PSČ 170 04, Praha 7 – Holešovice (vstup z ulice Přívozní 1).
V Praze, dne 12. srpna 2022
Za představenstvo společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s.
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