OZNÁMENÍ O UVEŘEJNĚNÍ ŽÁDOSTI O ODLOŽENÍ BODU 8 POŘADU VALNÉ HROMADY
společnosti Bombardier Transportation Czech Republic a.s.,
se sídlem: Svatopluka Čecha 1205/12, 470 01 Česká Lípa, IČO: 499 02 083,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. B 496
(dále jen „Společnost“)
Společnost v souvislosti s valnou hromadou, která je svolána na 29. června 2021 v 9:00 hodin na
adrese sídla Společnosti, oznamuje, že tímto na webových stránkách Společnosti uveřejňuje „Žádost o
odložení bodu 8. Pořadu Valné hromady“, který byla akcionářem Jaroslavem Licehamrem zaslána dne
24. června 2021 do datové schránky Společnosti.
Správní rada Společnosti tímto podává své stanovisko. Správní rada nemá za to, že by tu byly důvody
pro odložení tohoto bodu pořadu valné hromady, neboť nabídky na výběr auditora mohou akcionáři v
průběhu roku bez omezení podávat správní radě Společnosti. Nad uvedené mohl učinit akcionář
Jaroslav Licehamr podat protinávrh i do usnesení k předmětnému bodu pořadu této valné hromady.
Akcionář Jaroslav Licehamr nepodal žádný protinávrh, pokud jde usnesení o určení auditora k
provedení povinného auditu pro účetní období roku 2021.
Níže Společnost uveřejňuje plné znění žádosti akcionáře Licehamra zaslané dne 24. června 2021 do
datové schránky Společnosti, pouze se skrytím jeho osobních údajů tak, aby Společnost vyhověla
požadavku zákona na ochranu těchto údajů.

Představenstvo spol. Bombardier Transportation Czech Republic a.s.
Se sídlem Svatopluka Čecha 1205/12, 470 01 Česká Lípa,
IČO 49902083

Licehamr Jaroslav
Korunní 970/72
Praha 10-Vinohrady

Praha 24.6.2021

Vážené představenstvo,

Podávám tímto Žádost o odložení bodu 8. Pořadu Valné hromady, která se
bude konat 29.6.2021 ve 13 hod. v sídle společnosti z důvodu nedostatečných
podkladů k rozhodování.

Bod 8. Valné hromady je potřeba doplnit o cenovou nabídku a termín do kdy mohou poslat
cenovou nabídku i další společnosti, které by byly schopny audit vypracovat. Informace o
ceně měla býti včas zveřejněna, aby všichni akcionáři mohli efektivně rozhodovat, tedy tento
bod není možné profesionálně projednávat.

S pozdravem
Licehamr Jaroslav

