POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY
Představenstvo akciové společnosti
OHL ŽS, a.s.,
se sídlem Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 463 42 796,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 695
(dále jen „Společnost“),
svolává
na žádost společnosti
OHL Central Europe, a.s.,
se sídlem Olšanská 2643/1A, 130 80 Praha 3, IČO: 264 20 341,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 6939
(dále jen „Hlavní akcionář“),
řádnou valnou hromadu,
na 19. června 2019 v 9:30 hodin
do hotelu Avanti, Střední 61, 602 00 Brno - Královo Pole
s následujícím pořadem jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.

Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti.
Volba orgánů valné hromady.
Seznámení se s žádostí Hlavního akcionáře o svolání valné hromady za účelem rozhodnutí o
nuceném přechodu účastnických cenných papírů Společnosti na Hlavního akcionáře.
Seznámení se se závěry znaleckého posudku o přiměřenosti výše protiplnění.
Seznámení se se stanoviskem představenstva Společnosti ve vztahu k navrhované výši
protiplnění.
Rozhodnutí o nuceném přechodu účastnických cenných papírů Společnosti na Hlavního
akcionáře.
Seznámení se s výroční zprávou včetně řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2018,
zprávou auditora a zprávou o vztazích mezi propojenými osobami, se zprávou představenstva
o podnikatelské činnosti v roce 2018 a stavu majetku Společnosti ke dni 31. prosince 2018,
s návrhem na zúčtování hospodářského výsledku za rok 2018.
Seznámení se se zprávou dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, včetně přezkoumání
řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2018, návrhu na zúčtování hospodářského
výsledku za rok 2018 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018.
Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2018 a rozhodnutí o zúčtování
hospodářského výsledku za rok 2018.
Volba členů dozorčí rady.
Schválení měsíční odměny za výkon funkce člena dozorčí rady Společnosti členům dozorčí
rady voleným zaměstnanci.
Rozhodnutí valné hromady o změně stanov.
Ukončení valné hromady.
○ ○ ○

Registrace akcionářů bude probíhat v místě a v den konání valné hromady od 9:00 hodin. Valné
hromady (dále též jen „VH“ nebo „Valná hromada“) se může zúčastnit každý akcionář, který bude
uveden v seznamu akcionářů, kterým je výpis Společnosti z evidence emise všech zaknihovaných
účastnických cenných papírů vydaných Společností vedené společností Centrální depozitář cenných
papírů, a.s. (dále jen „CDCP“) ke dni 4. června 2019, který je podle platných právních předpisů
rozhodným dnem. Účastnit se VH a hlasovat na ní je oprávněn pouze akcionář, který je zapsán
v seznamu akcionářů Společnosti k tomuto rozhodnému dni. Při prezenci předloží akcionář platný
průkaz totožnosti, v případě zastupování bude požadována písemná plná moc s úředně ověřeným
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podpisem. Zástupce právnické osoby se prokazuje platným průkazem totožnosti a originálem nebo
úředně ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku (ne starším než 1 měsíc před konáním VH), neníli statutárním orgánem nebo jeho členem oprávněným jednat samostatně, také písemnou plnou mocí
s úředně ověřeným podpisem. Z plné moci pro zastupování na VH musí vyplývat, zda byla udělena pro
zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Plné moci a výpisy z obchodního rejstříku budou
ponechány u Společnosti jako přílohy listiny přítomných na VH. Výdaje spojené s účastí na VH si hradí
každý akcionář sám.
○ ○ ○
Návrh usnesení k bodu 2.:
Navrhuje se, aby VH přijala toto usnesení:
Valná hromada volí předsedu (1), zapisovatele (1), ověřovatele zápisu (2) a osobu pověřenou sčítáním
hlasů (1) dle návrhu představenstva.
Zdůvodnění k bodu 2.:
Valná hromada musí podle § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
(zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen „ZOK“) zvolit své orgány. V rámci
pozvánky není předkládán návrh na volbu konkrétních osob do uvedených orgánů VH. Tento návrh,
resp. návrhy, budou ze strany svolavatele, resp. akcionářů, předloženy v rámci jednání VH při
projednání této záležitosti. Osoby navržené za členy orgánů VH budou způsobilé a vhodné k výkonu
funkce členů orgánů VH.
○ ○ ○
Vyjádření představenstva k bodu 3.:
Představenstvo Společnosti obdrželo dne 13. května 2019 žádost Hlavního akcionáře o svolání valné
hromady, která má rozhodnout o nuceném přechodu účastnických cenných papírů (akcií) Společnosti
na Hlavního akcionáře (dále jen „Žádost“). Přílohou Žádosti byl i výpis z majetkového účtu Hlavního
akcionáře, který pro něj vede společnost Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78
Praha 4, IČO: 492 40 901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.
zn. B 2051, vyhotovený k 3. květnu 2019, ze kterého vyplývá, že Hlavní akcionář splňuje podmínky
kladené na hlavního akcionáře ve smyslu § 375 ZOK, a tudíž má právo požádat o svolání VH
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 1.000,- Kč každá, vydaných jako zaknihovaný cenný papír, ISIN: CS0005028554 (dále jen
„Akcie“), ve smyslu § 375 a násl. ZOK. Postavení Hlavního akcionáře jakožto hlavního akcionáře ve
smyslu § 375 ZOK dále vyplynulo i z výpisu z evidence emise všech zaknihovaných účastnických
cenných papírů vydaných Společností vedené CDCP, který si představenstvo Společnosti nechalo
vyhotovit po obdržení Žádosti.
Hlavní akcionář navrhuje poskytnout ostatním akcionářům za jejich Akcie protiplnění ve výši 1.975,- Kč
(slovy: jeden tisíc devět set sedmdesát pět korun českých) (dále jen „Protiplnění“).
Pověřenou osobou pro výplatu protiplnění ve smyslu § 378 odst. 1 ZOK Hlavní akcionář určil společnost
Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO: 000 01 350,
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. BXXXVI 46 (dále jen
„Pověřená osoba“), která je bankou s licencí udělenou Českou národní bankou. Pověřená osoba je
tedy osobou, která splňuje požadavky § 378 odst. 1 ZOK na pověřenou osobu.
Pakliže valná hromada schválí navržené usnesení, podá představenstvo Společnosti v souladu s § 384
odst. 1 ZOK návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Vlastnické právo k Akciím přejde
na Hlavního akcionáře uplynutím 1 (slovy: jednoho) měsíce od zveřejnění zápisu usnesení do
obchodního rejstříku. Protiplnění Hlavní akcionář poskytne oprávněným osobám ve lhůtě uvedené
v návrhu usnesení. Podrobnosti výplaty Protiplnění budou zveřejněny na internetových stránkách
Společnosti.
○ ○ ○

2

Vyjádření představenstva k bodu 4.:
Přiměřenost Protiplnění byla doložena znaleckým posudkem č. 11/41234397/19 ze dne 13. května
2019, který byl vypracován 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, znaleckým ústavem pro obor
ekonomika (tento znalecký posudek dále jen „Znalecký posudek“ a znalec dále jen „Znalec“).
Shrnutí a závěr Znaleckého posudku jsou následující:
Úkolem Znalce bylo stanovit tržní hodnotu jedné Akcie k datu 28. února 2019.
„Znalec pro stanovení tržní hodnoty společnosti OHL ŽS použil jako primární metodu metodu
diskontovaných volných peněžních toků (metoda DCF Entity) ve verzi třífázového modelu.
Jako doplňkové metody Znalec aplikoval: (i) tržní metodu ocenění na základě metody tržních násobků
a (ii) tržní metodu na základě analýzy ceny Akcií obchodovaných na RMS.
Dále Znalec analyzoval transakční cenu, kterou společnost OHL CE platila v roce 2018 a 2019 za
odkupy Akcií společnosti od jejích minoritních akcionářů.
Při metodě DCF Entity jsou volné peněžní toky pro vlastníky a věřitele diskontovány váženými
průměrnými náklady kapitálu. Ocenění bylo provedeno na základě finančního plánu společnosti OHL
ŽS, který byl Znalcem doplněn o konvergenční fázi. Výsledná hodnota společnosti OHL ŽS plynoucí
z výnosové metody ocenění dle názoru Znalce lépe reflektuje veškeré aspekty podnikatelských aktivit
a specifika společnosti OHL ŽS než tržní metoda ocenění na základě metody tržních násobků, přičemž
indikativní interval vzešlý z této metody rámcově podporuje výsledky primární metody.
Vzhledem k tomu, že pouze necelé 1 % Akcií bylo obchodováno na RMS za posledních 12 měsíců
předcházejících Datu ocenění, Znalec k této ceně nepřihlížel.
Cena Akcií, kterou společnost OHL CE v roce 2018 a 2019 zaplatila za Akcie odkupované od minoritních
akcionářů, byla sjednána na základě historického ocenění společnosti, které v sobě nereflektovalo
aktuální situaci Společnosti, a proto Znalec k transakčním cenám nepřihlížel.
Na základě výše uvedeného přihlížel Znalec ve svém závěrečném výroku výlučně k výsledkům
výnosového ocenění.“
Závěr Znaleckého posudku zní, že na základě zadání, podkladů, předpokladů, vlastních analýz a
omezujících faktorů uvedených ve Znaleckém posudku je Znalec toho názoru, že reálná hodnota
Akcie k datu ocenění 28. února 2019 (po zaokrouhlení) činí 1.975,- Kč (slovy: jeden tisíc devět
set sedmdesát pět korun českých).“
Znalecký posudek splňuje požadavky stanovené právními předpisy, neboť:
(i)

Znalecký posudek nebyl ke dni doručení Žádosti starší než 3 měsíce;

(ii)

splňuje všechny náležitosti a požadavky, které na znalecký posudek klade zákon č. 36/1967
Sb., o znalcích a tlumočnících, v platném znění, a související vyhlášky;

(iii)

Znalec použil ve Znaleckém posudku standardně užívané metody pro určení tržní hodnoty jedné
akcie Společnosti, a

(iv)

není zřejmé, že by metody ocenění použité ve Znaleckém posudku byly aplikovány chybně.
○ ○ ○

Vyjádření představenstva k bodu 5.:
V souladu s § 377 odst. 2 ZOK přijalo představenstvo Společnosti následující stanovisko k tomu, zda
považuje výši Protiplnění za přiměřenou:
Na základě (i) interní ekonomické analýzy hodnoty Akcií vypracované v souladu s péčí řádného
hospodáře, kterou představenstvo Společnosti připravilo pro účely posouzení přiměřenosti výše
Protiplnění, a která byla vyhotovena na základě relevantních ekonomických údajů o Společnosti včetně
zohlednění business plánu Společnosti pro následující období, (ii) externí ekonomické analýzy
zpracované nezávislým subjektem, a (iii) na základě Znaleckého posudku, kdy představenstvo
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Společnosti nemá důvod pochybovat o řádném postupu Znalce při vypracování Znaleckého posudku,
považuje představenstvo navržené Protiplnění za přiměřené.
○ ○ ○
Návrh usnesení k bodu 6.:
Navrhuje se, aby VH přijala toto usnesení:
1. Určuje se, že hlavním akcionářem společnosti OHL ŽS, a. s., se sídlem Burešova 938/17, Veveří,
602 00 Brno, IČO: 463 42 796, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně
pod sp. zn. B 695 (dále jen „Společnost“) ve smyslu § 375 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních
společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních
korporacích“) je společnost OHL Central Europe, a.s., se sídlem Olšanská 2643/1A, 130 80 Praha
3, IČO: 264 20 341, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.
zn. B 6939 (dále jen „Hlavní akcionář“). Ke dni podání žádosti o svolání této valné hromady
společnosti Hlavním akcionářem (tj. ke dni 13. května 2019) vlastnil Hlavní akcionář 831.877 kusů
akcií Společnosti v zaknihované podobě na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá, (i) jejichž
souhrnná jmenovitá hodnota činí 831.877.000,- Kč, což odpovídá podílu na základním kapitálu
Společnosti, na nějž byly vydány akcie s hlasovacími právy, ve výši 98,296%, a tudíž i podílu na
základním kapitálu stanoveném v § 375 písm. a) zákona o obchodních korporacích a (ii) s nimiž je
spojeno dle čl. 8.2 stanov Společnosti, dle kterého na každou akcii Společnosti připadá jeden hlas,
831 877 hlasů, což odpovídá 98,296% podílu na hlasovacích právech ve Společnosti, a tudíž i
podílu na hlasovacích právech ve Společnosti stanoveném v § 375 písm. b) zákona o obchodních
korporacích;
2. Rozhoduje se o přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům vydaným
Společností, tj. kmenovým akciím na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun
českých), vydaným jako zaknihovaný cenný papír, ISIN: CS0005028554, ve vlastnictví akcionářů
Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře (tyto akcie dále jen „Akcie“), na Hlavního akcionáře.
Přechod Akcií nabude účinnosti uplynutím 1 měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do
obchodního rejstříku. Bez zbytečného odkladu po tomto zápisu dá představenstvo společnosti
příkaz k zápisu vlastnického práva Hlavního akcionáře k Akciím v příslušné evidenci cenných
papírů;
3. Určuje se, že Hlavní akcionář poskytne vlastníkům Akcií Společnosti, resp. zástavním věřitelům či
jiným oprávněným osobám, za Akcie, ke kterým přejde vlastnické právo na Hlavního akcionáře
v rámci přechodu Akcií, protiplnění ve výši 1.975,- Kč (slovy: jeden tisíc devět set sedmdesát pět
korun českých) za každou Akcii; a
4. Určuje se, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím pověřené osoby,
kterou je společnost Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Radlická 333/150, Praha 5,
PSČ 150 57, IČO: 000 01 350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
pod sp. zn. BXXXVI 46 (dále jen „Pověřená osoba“), a to ode dne zápisu vlastnického práva
k Akciím ve prospěch Hlavního akcionáře na majetkovém účtu v příslušné evidenci zaknihovaných
cenných papírů, přičemž Pověřená osoba bude za Hlavního akcionáře zajišťovat poskytnutí
protiplnění dále po dobu následujících 60 (slovy: šedesáti) dní; okamžik přechodu vlastnického
práva k Akciím na Hlavního akcionáře a další podrobnosti výplaty protiplnění budou zveřejněny na
internetových stránkách Společnosti. Před přijetím tohoto usnesení bylo představenstvu
Společnosti prokázáno složení částky navrhovaného protiplnění u Pověřené osoby předložením
potvrzení vystaveného Pověřenou osobou.
Zdůvodnění k bodu 6.:
Vzhledem k tomu, že Žádost splňovala veškeré náležitosti vyžadované českými právními předpisy a
stanovami Společnosti, a vzhledem k tomu, že Hlavní akcionář byl v době doručení Žádosti hlavním
akcionářem ve smyslu § 375 ZOK, byla Společnost povinna VH na žádost Hlavního akcionáře svolat.
Pakliže valná hromada schválí navržené usnesení, podá představenstvo Společnosti v souladu s § 384
odst. 1 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 v obchodním
rejstříku. Protiplnění Hlavní akcionář poskytne oprávněným osobám ve lhůtě uvedené v návrhu
usnesení. Podrobnosti výplaty Protiplnění budou zveřejněny na internetových stránkách Společnosti.
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Upozornění pro akcionáře Společnosti a zástavní věřitele, v jejichž prospěch byly zastaveny
Akcie
Společnost tímto vyzývá zástavní věřitele, v jejichž prospěch bylo zřízeno zástavní právo k Akciím, aby
ji informovali o existenci takového zástavního práva, a to prostřednictvím e-mailu na adrese
valnahromada@ohlzs.cz.
O existenci zástavního práva váznoucího na Akciích jsou povinni Společnost informovat dále také
akcionáři Společnosti bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděli o svolání Valné hromady, včetně
informace o osobě zástavního věřitele, a to opět prostřednictvím e-mailu na adrese
valnahromada@ohlzs.cz.
Akcionáři Společnosti mají ode dne svolání Valné hromady do dne konání Valné hromady právo
nahlédnout do Znaleckého posudku v sídle Společnosti a dále se zde seznámit s údaji o osobě Hlavního
akcionáře, a to v pracovních dnech v době od 10.00 do 14.00 hodin.
Akcionáři dále mají právo požádat o vydání kopie údaje o osobě Hlavního akcionáře a o vydání kopie
Znaleckého posudku, které jim budou poskytnuty zdarma. Tyto žádosti mohou být podány zejména
osobně v sídle Společnosti nebo prostřednictvím e-mailu na adrese valnahromada@ohlzs.cz.
Vyžádané dokumenty budou pro žadatele zpřístupněny v sídle Společnosti. Pakliže žadatel bude
požadovat dodání kopií dokumentů formou poštovní zásilky, ponese v takovém případě náklady
takového doručení.
○ ○ ○
Vyjádření představenstva k bodům 7. a 8.:
V těchto bodech jsou akcionáři seznamováni s předmětnými materiály předkládanými VH orgány
Společnosti. Informace o návrhu představenstva na zúčtování hospodářského výsledku za rok 2018:
Společnost dosáhla za rok 2018 zisku ve výši 4.492.695,29 Kč. Představenstvo Společnosti navrhuje
schválit převedení výsledku hospodaření za rok 2018 na účet nerozdělený zisk minulých let.
Řádná a konsolidovaná účetní závěrka a Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti
a stavu jejího majetku jsou v souladu s ustanovením § 436 ZOK zveřejněny na internetových stránkách
Společnosti po dobu 30 dnů přede dnem konání VH a do doby 30 dní po schválení nebo neschválení
účetní závěrky. Informace pro akcionáře a projednávané materiály budou k dispozici rovněž v místě
konání VH.
○ ○ ○
Návrh usnesení k bodu 9.:
Navrhuje se, aby VH přijala toto usnesení:
Valná hromada schvaluje řádnou a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2018 a rozhoduje o zúčtování
hospodářského výsledku za rok 2018 tak, že celý zisk ve výši 4.492.695,29 Kč bude převeden na účet
nerozděleného zisku minulých let.
Zdůvodnění k bodu 9.:
Účetní závěrky byly sestaveny v souladu s příslušnými právními předpisy a byly ověřeny auditorem.
Návrh zúčtování hospodářského výsledku odpovídá účetním postupům.
Podle § 403 ZOK má Valná hromada povinnost projednat řádnou účetní závěrku nejpozději do 6 měsíců
od posledního dne předcházejícího účetního období, tedy do 30. června 2019. Představenstvo
Společnosti předloží VH ke schválení řádnou a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2018 a zúčtování
hospodářského výsledku za rok 2018.
○ ○ ○
Návrh usnesení k bodu 10.:
Navrhuje se, aby VH přijala toto usnesení:
Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady pana Marcela Molinu Estebana, narozeného dne
5. února 1958, bytem Orense 83, Pozuelo de Alarcón, 282 23 Madrid, Španělské království.
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Zdůvodnění k bodu 10.:
Je navrhováno zvolení do funkce člena dozorčí rady pana Marcela Moliny Estebana. Pan Marcelo
Molino Esteban byl v souladu s ustanovením čl. 16, bod 16.8 stanov Společnosti s účinností od
14. května 2019 jmenován náhradním členem dozorčí rady rozhodnutím dozorčí rady přijatým dne
14. května 2019. Pan Marcelo Molino Esteban nahradí člena dozorčí rady Společnosti pana Ignacia
Martineze Estebana, který odstoupil z funkce dne 14. května 2019.
Důvodem návrhu je požadavek platné právní úpravy, kdy funkce člena dozorčí rady zaniká náhradnímu
členovi dozorčí rady dnem konání nejbližší valné hromady, nezvolí-li jej valná hromada do funkce.
Pan Marcelo Molino Esteban vyslovil svůj souhlas se zvolením do funkce člena dozorčí rady.
○ ○ ○
Návrh usnesení k bodu 11.:
Navrhuje se, aby VH přijala toto usnesení:
VH schvaluje měsíční odměnu členům dozorčí rady, kteří jsou voleni zaměstnanci, po období od jejich
zvolení do další valné hromady, která bude schvalovat účetní závěrku, a to ve výši 1.000,- Kč měsíčně.
Zdůvodnění k bodu 11.:
Důvodem je požadavek platné právní úpravy na schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady
VH, včetně jeho odměny. Vzhledem k tomu, že byla již v minulosti schválena vzorová smlouva o výkonu
funkce pro členy dozorčí rady, navrhuje se schválit pouze výše odměny. Navrhuje se odměna členům
dozorčí rady voleným zaměstnanci po období od jejich zvolení do další VH, která bude schvalovat účetní
závěrku, a to ve výši 1.000,- Kč měsíčně.
○ ○ ○
Návrh usnesení k bodu 12.:
Navrhuje se, aby VH přijala toto usnesení:
Valná hromada rozhoduje o těchto změnách stanov předložených představenstvem a schválených
dozorčí radou s účinnosti ke dni rozhodnutí o této změně valnou hromadou:
Článek 5.1 stanov Společnosti se doplňuje o následující body:
„27)
Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu
28)
Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany.“
Článek 22.1 stanov Společnosti zní následovně:
„Počet členů Představenstva je stanoven na pět (5).“
Zdůvodnění k bodu 12.:
Navrhuje se doplnit čl. 5.1 stanov Společnosti, který obsahuje předmět podnikání Společnosti,
o následující činnosti: (i) revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu a
(ii) technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany. Obě tyto činnosti Společnost doposud
zajišťovala prostřednictvím externích poskytovatelů, v současnosti je však Společnost schopna zajistit
plnění těchto činností prostřednictvím vlastních zaměstnanců. V návaznosti na rozšíření předmětu
podnikání Společnosti ve stanovách Společnost ohlásí příslušné živnosti živnostenskému úřadu.
Dále se navrhuje změna čl. 22 stanov Společnosti, a to snížení počtu členů představenstva ze sedmi
(7) na pět (5). Tato změna by měla vést k zefektivnění současného modelu řízení Společnosti, kdy by
měla umožnit představenstvu Společnosti jednat operativněji v důsledku nižšího počtu členů
představenstva Společnosti.
Akcionáři Společnosti mají ode dne svolání Valné hromady do dne konání Valné hromady právo
nahlédnout do návrhu změny stanov Společnosti v sídle Společnosti, a to v pracovních dnech v době
od 10.00 do 14.00 hodin.

Představenstvo společnosti OHL ŽS, a.s.
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