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DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE V SOUVISLOSTI SE ZMĚNOU ZÁKONA Č. 256/2004 SB. O
PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOM TRHU, § 118 VÝROČNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO
CENNÉHO PAPÍRU

Omezení převoditelnosti cenných papírů
-

Převoditelnost cenných papírů není omezena

Významné přímé a nepřímé podíly na hlasovacích právech emitenta
-

Na hlasovacích právech emitenta se přímo podílí společnost ŽPSV a.s. ve výši 96,52 %.

-

Společnost Obrascón Huarte Lain, S.A. se na hlasovacích právech emitenta nepřímo podílí ve výši 75,71
% a přímý podíl činí 1,19 %

Vlastní cenné papíry se zvláštními právy
-

Společnost OHL ŽS, a.s. nevydala žádné cenné papíry se zvláštními předpisy.

Omezení hlasovacích práv
-

Výkon hlasovacích práv není omezen.

Smlouvy mezi akcionáři, které mohou mít za následek ztížení převoditelnosti akcií nebo hlasovacích práv
-

Společnosti OHL ŽS, a.s. není známá existence smluv uzavřených mezi akcionáři, které by mohly mít za
následek ztížení převoditelnosti akcií nebo hlasovacích práv.

Zvláštní pravidla určující volbu a odvolání členů představenstva a změnu stanov společnosti
-

Společnost nemá určena žádná zvláštní pravidla určující volbu a odvolání členů představenstva a změnu
stanov společnosti.

Zvláštní pravomoci členů představenstva
-

Společnost OHL ŽS, a.s. neurčila žádné zvláštní pravomoce členům představenstva a ani nevydala
členům představenstva žádné pověření podle § 161a a §210 obchodního zákoníku

Významné smlouvy v souvislosti s nabídkou převzetí
-

Společnost nemá žádné významné smlouvy, ve kterých je společnost OHL ŽS, a.s. smluvní stranou a které
nabudou účinnosti, změní se nebo zaniknou v případě změny ovládání společnosti OHL ŽS, a.s.
v důsledku nabídky převzetí, a účincích z nich vyplývajících.

Smlouvy mezi emitentem a členy jeho představenstva nebo zaměstnanci
-

Členové představenstva oznámili na základě čestného prohlášení, že neexistují žádné smlouvy, na jejichž
základě je společnost OHL ŽS, a.s. zavázána k plnění pro případ skončení jejich funkce nebo zaměstnání
v souvislosti s nabídkou převzetí. Žádné takové smlouvy neexistují ani mezi společností OHL ŽS,a.s. a
zaměstnanci společnosti.

Programy na jejichž základě je zaměstnancům a členům představenstva umožněno nabývat cenné papíry
-

Společnost nepřijala žádný program, na jehož základě by bylo zaměstnancům a členům představenstva
společnosti umožněno nabývat účastnické cenné papíry společnosti, opce na tyto cenné papíry či jiná
práva k nim za zvýhodněných podmínek.
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