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Vážení,
hl. m. Praha jako akcionář společnosti PPF banka a.s. obdrželo pozvánku na řádnou valnou
hromadu, která se koná dne 29. 4. 2021 a na jejímž programu je mimo jiné volba členů dozorčí
rady společnosti a schválení smluv o výkonu jejich funkce.
Hl. m. Praha Vám v souladu se svými akcionářskými právy předkládá k návrhu na volbu Mgr.
Tomáše Kaplana členem dozorčí rady (bod č. 11 pořadu jednání) protinávrh následujícího
znění:
„Valná hromada volí s účinností ode dne 1. května 2021 paní Mgr. Nadeždu Priečinskou, nar.
21. 5. 1974, bytem Pod Školou 1262/10, 150 00 Praha 5, členem dozorčí rady společnosti.
Dnem vzniku členství paní Mgr. Nadeždy Priečinské v dozorčí radě společnosti je 1. května
2021.“
Odůvodnění: Mgr. Tomáš Kaplan byl zvolen do dozorčí rady společnosti na návrh hl. m. Prahy.
Hl. m. Praha nyní předkládá nový návrh na volbu svého zástupce v dozorčí radě společnosti.
V souvislosti s tímto protinávrhem Vám hl. m. Praha dále předkládá k návrhu na schválení
smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti Mgr. Tomáše Kaplana (bod č. 12
pořadu jednání) protinávrh následujícího znění:
„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce, uzavíranou mezi společností a zvoleným
členem dozorčí rady společnosti, paní Mgr. Nadeždou Priečinskou, jejíž text tvoří přílohu
tohoto usnesení.“
Odůvodnění: V případě zvolení Mgr. Nadeždy Priečinské členem dozorčí rady společnosti
je třeba uzavřít smlouvu o výkonu funkce.
S pozdravem
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