
Ceská nárno ní plavba a.s.
Počernická |68
Pralra l0 - Strašnice
PSČ 100 99

Predstavenstvcl České nárno ní plavby a.s. dne 27.5.20l l obtlrželo protinávrlr akciorrá e Ing. Kubáta
k návrhu usnesení bodu č. 17 po adu .|ednárrí ádné valné hromady svolané na den 3.6'?011.
Protinávrh je p iloŽen.
P edstavenstvo k tornuto prcltirrávrhu zaujímá následrrjící stanovisko:
Bod č' 17 po adtl jeclnání je Změna stanov společrrosti, včetrrě znrěrry podoby akcií. Protinávrh se tyká
ČIárrku 8, odst. 1. stanor,, kter1r.ie rravrhován vnásledující podobě: ,,ZáilutÍní kapitti! společnosti
uveclen.v vČ:Ianku 7 je rozděleny na t87 3}a kmenov'ych'akcií na majitele v]istittné ptlclobě <l

jruenovité lrcdnotě 950,' Kč za kus. Ákcie nej,srlu k tované" Protinávrh akciorrá e poŽacluje porreclrat
tento článek vprivodním znění: ,^Z kladltí kapitd\společnosti uvedett'i, vČlanka 7 je rozttt)Ieny
na I87 3]0 kmenov1ich qkcií na tnajitele v zakrtiÍt'Ované poďobě o jntettovité hoďrlaÍě 950,_.KcT.gcr *rus'
Sezrta,nt rlkcicsn . ' nalrazuje evidertce zaknihovan1igh cermych papír vedená .$r eďťs e m cennyc|t
p ap irti p o ď l e n, Í aš tn ího pr cÍ.vn í h rl p e dp i s u. "
P edstavetistvo se neztotoŽ rcje s p eclloženym protirrávrhem lrrg. Kubáta ani s jeho odťrvodněnírn'
zejména zdrivodu nákladri, které.isou spojeny svedenítn a správou akcií v CI)CP' a také zd vodu.
že St edisko cennych papírri_iiž bylo zrušeno.
S ohledem na skutečnost' že protinávrlr byl doručen na podatelrru ČNP a.s. dtle 27.5.201l. není možtré
tuto irrfcrrrnaci publikovat v obclrodním věsttríku a Hospodá sky"cli nor,ináclr p i doclržení požadavktt
$ 180 odst. 6 obchodnílro zákoníku.

Y Praze dne 3CI.května 20l l

P íloha: pralinávrh akcioná e lng. Kubáta ze dne 27.5.20l1
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