
OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI
EMAN A.S. MIMO ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY (ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM)

Vážení akcionáři,

v souladu s článkem 9 odst. 13 platných a účinných stanov společnosti eMan a.s., se sídlem
U Pergamenky 1145/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 272 03 824, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 25330 („Společnost”) Vám tímto
oznamujeme záměr uskutečnit rozhodování valné hromady Společnosti mimo její zasedání
(rozhodování per rollam) a poskytujeme informace ke zveřejnění návrhu rozhodnutí valné hromady
formou per rollam.

Představenstvo Společnosti věří, že tento způsob rozhodování valné hromady Společnosti umožní
všem akcionářům podílet se řádně na rozhodování o záležitostech Společnosti.

V návaznosti na výše uvedené si Vám tímto nad rámec zákonných povinností dovolujeme
poskytnout níže shrnutí informací k plánovanému záměru uskutečnění rozhodování valné
hromady per rollam a souvisejících otázek.

Plánované body návrhu rozhodnutí per rollam

1. Určení auditora Společnosti pro rok 2021

2. Schválení účetní závěrky za rok 2021

3. Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem za rok 2021

4. Určení auditora Společnosti pro rok 2022

5. Schválení dodatku k pracovní smlouvě předsedy představenstva Mgr. Jiřího Horyny

6. Schválení dodatku k pracovní smlouvě člena představenstva Michala Koška

7. Schválení dodatku k pracovní smlouvě člena představenstva Jana Horyny

8. Schválení dodatku k pracovní smlouvě člena představenstva Tomáše Čermáka

9. Schválení dodatku ke smlouvě o výkonu funkce předsedy představenstva Mgr. Jiřího
Horyny

10. Schválení dodatku ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva Michala Koška

11. Schválení dodatku ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva Jana Horyny

12. Schválení dodatku ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva Tomáše
Čermáka

13. Odvolání Michala Czinnera z funkce člena dozorčí rady

14. Volba Jana Hanzla do funkce člena dozorčí rady

15. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Jana Hanzla
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16. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti
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Způsob seznámení se s návrhem rozhodnutí, podklady a pravidly pro rozhodování per
rollam

V souladu s článkem 9 stanov Společnosti budou na internetových stránkách Společnosti
https://www.eman.cz/pro-investory/ v souvislosti s rozhodováním per rollam uveřejněny následující
podklady:

- Pravidla rozhodování valné hromady Společnosti mimo zasedání valné hromady
(rozhodování per rollam);

- Návrh rozhodnutí valné hromady Společnosti mimo zasedání valné hromady
(rozhodování per rollam) s odůvodněním, včetně notářského zápisu k návrhu změny stanov
a obsazení dozorčí rady;

- Podklady k návrhům rozhodnutí per rollam;

- Formulář Vyjádření akcionáře k návrhu rozhodnutí valné hromady mimo zasedání
valné hromady (rozhodování per rollam) (Vyjádření k Návrhu);

- Formulář Plné moci pro akcionáře – fyzickou osobu;

- Formulář Plné moci pro akcionáře – právnickou osobu;

- Formulář Žádosti o vysvětlení.

V souladu s článkem 9 stanov bude návrh rozhodnutí per rollam místo zaslání akcionářům
Společnosti prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb zveřejněn v Obchodním věstníku.

Akcionářům bude i v rámci rozhodování per rollam umožněno podávání žádostí o vysvětlení
a poskytnutí informací potřebných k posouzení obsahu záležitostí zařazených na pořad valné
hromady a/nebo pro výkon jejich akcionářských práv. Žádosti o vysvětlení lze zasílat poštou
na adresu sídla Společnosti k rukám představenstva Společnosti do 31.5.2022 (včetně) a odpovědi
představenstva budou zveřejněny na internetových stránkách Společnosti do 2.6.2022. Bližší
informace k žádostem o vysvětlení budou zveřejněny společně s návrhem.

Plánované časování rozhodování per rollam

Rozhodný den k výkonu hlasovacích práv v souvislosti
s návrhem

16.5.2022

Zveřejnění návrhu a počátek lhůty pro doručení
Vyjádření k návrhu

23.5.2022

Lhůta pro doručení vyjádření akcionáře k návrhu
rozhodnutí per rollam

15 dnů

Konec lhůty pro podávání Žádostí o vysvětlení 31.5.2022

Konec lhůty pro vyjádření se Společnosti k řádně
podaným Žádostem o vysvětlení

2.6.2022

Konec lhůty pro doručení Vyjádření k návrhu 7.6.2022
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Oznámení výsledku rozhodnutí Bez zbytečného odkladu

Místo:

Datum:

Místo:

Datum:

___________________________________ ___________________________________

Jméno: Mgr. Jiří Horyna

Funkce: předseda představenstva

Jméno: Michal Košek

Funkce: člen představenstva

Místo:

Datum:

___________________________________

Jméno: Jan Horyna

Funkce: člen představenstva

Místo:

Datum:

___________________________________

Jméno: Tomáš Čermák

Funkce: člen představenstva
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