OZNÁMENÍ PROTINÁVRHU AKCIONÁŘE K BODU 2. ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY
SVOLANÉ NA DEN 8. BŘEZNA 2018
A STANOVISKO PŘEDSTAVENSTVA

Představenstvo společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci, se sídlem
Uhelný trh 414/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1040, IČ 44269595 (dále jen „Společnost“)
tímto v souladu s ustanovením § 362 odst. 1 a 2 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) oznamuje akcionářům
Společnosti podstatu protinávrhu k bodu č. 2 řádné valné hromady „Změna stanov společnosti“
svolané představenstvem na den 8. března v 9:00 do sídla Společnosti a své stanovisko k
němu.

I. Protinávrh akcionáře
Protinávrh podal akcionář Jiřík, který navrhuje přijetí stanov ve znění navrženém
představenstvem a přiloženém k pozvánce na předmětnou valnou hromadu, avšak se změnou
jednoho z ustanovení.
Akcionář Navrhuje k bodu 2. přijetí tohoto usnesení: „Valná hromada rozhoduje o změně
stanov společnosti tak, že stávající znění stanov se v plném rozsahu nahrazuje novým
zněním tak, jak bylo navrženo akcionářem Jiříkem“
Akcionář sdělil, že v zásadě souhlasí s představenstvem navrženým zněním stanov až na ust.
§ 15 odst. 4., ke kterému akcionář protinávrhem navrhuje přijetí tohoto textu:
„4. Počet hlasů akcionáře spojených s jeho akciemi není omezen.“
Akcionář odůvodňuje svůj protinávrh tím, že nepovažuje za nutné omezovat výkon
hlasovacího práva akcionáři Společnosti a navrhuje, aby žádný akcionář nebyl ve výkonu
hlasovacích práv spojených s jeho akciemi omezen. Ve zbytku s návrhem stanov, jak byl
předložen představenstvem, akcionář souhlasí.
Celý protinávrh akcionáře, včetně úplného znění jím navrhovaných stanov, je uveřejněn na
webových stránkách Společnosti na adrese http://www.hphas.cz.

II. Stanovisko představenstva
Představenstvo sděluje akcionářům, že má za to, že přijetí stanov Společnosti ve znění výše
uvedeného protinávrhu akcionáře je v souladu se zákonem o obchodních korporacích,
představenstvo zaujímá k protinávrhu akcionáře neutrální postoj s tím, že nechává plně na
uvážení valné hromady, k jakému znění stanov se akcionáři přikloní.

V Praze, dne 5.3. 2018

