POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
Představenstvo společnosti První novinová společnost a.s.
IČO: 457 95 533
se sídlem v Praze 9 - Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00,
zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B,
vložka 1660, usnesením č.j. Firm 11339/92 ke dni 21. 7. 1992
svolává
řádnou valnou hromadu společnosti,
která se bude konat ve středu 27. 11. 2019 od 11.00 hodin
v sídle společnosti.
Pořad jednání valné hromady:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení valné hromady
Schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba orgánů valné hromady – předsedy,
zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
Objasnění projektu fúze
Rozhodnutí o schválení projektu fúze sloučením, včetně schválení zvýšení základního
kapitálu společnosti a změny stanov společnosti
Závěr valné hromady

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:
K bodu 2. pořadu jednání valné hromady
Navrhovaná usnesení
Valná hromada společnosti První novinová společnost a.s. schvaluje jednací a hlasovací řád
ve znění předloženém představenstvem společnosti.
Valná hromada společnosti První novinová společnost a.s. volí předsedu, zapisovatele, dva
ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů dle návrhu představenstva.
Odůvodnění
Představenstvo společnosti předkládá jednací a hlasovací řád valné hromady ve znění,
v jakém je předkládán na valných hromadách společnosti pravidelně. Jednací a hlasovací řád
valné hromady je vystaven od okamžiku uveřejnění této pozvánky do zahájení valné
hromady v sídle společnosti a bude také k dispozici na valné hromadě u prezence.
Valná hromada společnosti je v souladu s ustanovením § 422 ZOK povinna zvolit své orgány.
Osoby navržené představenstvem za členy orgánů valné hromady jsou způsobilé a vhodné
k výkonu této funkce.
K bodu 3. pořadu jednání valné hromady
Vyjádření představenstva
Společnost První novinová společnost a.s. (jakožto společnost nástupnická), společnost
Mediaservis, s.r.o., IČO: 24197360, se sídlem Praha 9 – Horní Počernice, Paceřická 1/2773,

PSČ 193 00 (jakožto společnost zanikající) a společnost PNS Grosso s.r.o., IČO: 48592153,
se sídlem Praha 9 – Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00 (jakožto společnost
zanikající) mají zájem realizovat a uskutečnit fúzi formou sloučení zanikajících společností s
nástupnickou společností, přičemž s ohledem na tento záměr vyhotovily statutární orgány
výše uvedených společností projekt fúze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zejména pak v souladu s
příslušnými ustanoveními zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a
družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o přeměnách“), kdy jmění
zanikajících společností Mediaservis, s.r.o. a PNS Grosso s.r.o. přejde okamžikem právních
účinků fúze na nástupnickou společnost První novinová společnost a.s. a nástupnická
společnost tak vstoupí do právního postavení zanikajících společností.
V rámci tohoto bodu pořadu jednání proto představenstvo objasní projekt fúze, a to
v souladu se zákonem o přeměnách.
K bodu 4. pořadu jednání valné hromady
Navrhované usnesení
Valná hromada schvaluje fúzi sloučením dle projektu přeměny – fúze sloučením ze dne
22.10.2019 mezi zúčastněnými společnostmi PNS Grosso s.r.o., IČO: 48592153, se sídlem
Praha 9 – Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 18575 (dále též jako „Zanikající
společnosti 1“), Mediaservis, s.r.o., IČO: 24197360, se sídlem Praha 9 – Horní Počernice,
Paceřická 1/2773, PSČ 19300, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze pod spisovou značkou C 187772 (dále jen „Zanikající společnost 2“), na straně jedné
jako zanikající společnosti, a společností První novinová společnost a.s., IČO: 457 95 533, se
sídlem Praha 9 – Horní Počernice, Paceřická 1/2273, PSČ 19300, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 1660 (dále
„Nástupnická společnost“ či „První novinová společnost a.s.“), na straně druhé jako
nástupnická společnost, ve znění, v němž byl zveřejněn (dále též „Projekt přeměny“), dle
kterého Zanikající společnost 1 a Zanikající společnost 2 zaniknou bez likvidace sloučením
s Nástupnickou společností, na níž přejde jmění Zanikající společnosti 1 a Zanikající
společnosti 2 a Nástupnická společnost vstoupí do právního postavení Zanikající společnosti 1
a Zanikající společnosti 2, přičemž:
1. valná hromada schvaluje Projekt přeměny ve znění, ve kterém byl zveřejněn;
2. valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti ze
jmění Zanikající společnosti 2 postupem podle ust. § 109a zákona č. 125/2008 Sb., o
přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o přeměnách“), a to zvýšením jmenovité hodnoty akcií dosavadních akcionářů
Nástupnické společnosti, přičemž:
a) základní kapitál Nástupnické společnosti se ze jmění Zanikající společnosti 2 zvýší
o částku 1.129.449,20 Kč (slovy: jeden milion jedno sto dvacet devět tisíc čtyři
sta čtyřicet devět korun českých a dvacet haléřů);
b) částka zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti nepřevyšuje částku
ocenění jmění Zanikající společnosti 2, která byla zjištěna dle posudku znalce pro
ocenění jmění, tj. částku 1.808.000,- Kč (slovy: jeden milion osm set osm tisíc
korun českých);
c) zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti bude provedeno zvýšením
jmenovité hodnoty každé jedné akcie Nástupnické společnosti, a to tak, že dojde

ke zvýšení této jmenovité hodnoty o 0,20 Kč, tj. původní jmenovitá hodnota
každé jedné akcie ve výši 84,- Kč bude změněna na novou výši 84,20 Kč;
3. valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti První novinová společnost a.s., a
to tak že:
a) článek 7 odst. 1 se mění a nově zní takto: „Základní kapitál společnosti činí
475.498.113,20 Kč (slovy čtyři sta sedmdesát pět milionů čtyři sta devadesát osm
tisíc jedno sto třináct korun českých a dvacet haléřů).“;
b) článek 8 odst. 1 se mění a nově zní takto: „Základní kapitál společnosti uvedený
v čl. 7 odst. 1 je rozdělen na 5 647 246 ks kmenových akcií na majitele, každá o
jmenovité hodnotě 84,20 Kč. Akcie společnosti jsou v zaknihované podobě.“;
c) článek 14 odst. 4 se mění a nově zní takto: „S každou akcií společnosti o
jmenovité hodnotě 84,20 Kč je na valné hromadě spojen jeden hlas a se všemi
akciemi společnosti je celkem spojeno 5.647.246 hlasů.“;
d) článek 23 odst. 1 se mění a nově zní takto: „Dozorčí rada společnosti má šest
členů. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, generálním
ředitelem nebo prokuristou.“;
e) článek 23 odst. 2 se mění a nově zní takto: „Členové dozorčí rady jsou voleni a
odvoláni valnou hromadou. Má-li však společnost více než pět set zaměstnanců v
pracovním poměru, je jedna třetina členů dozorčí rady volena a odvolávána
zaměstnanci společnosti a dvě třetiny členů dozorčí rady jsou pak voleny a
odvolávány valnou hromadou. Volba a odvolání členů dozorčí rady, kteří jsou
voleni zaměstnanci, se řídí volebním řádem, který připravuje a schvaluje
představenstvo společnosti.“.

Odůvodnění
Společnosti zúčastněné na fúzi mají zájem uskutečnit fúzi sloučením tak, jak je popsáno
v projektu přeměny – projektu fúze sloučením ze dne 22.10.2019, přičemž zamýšlená fúze a
s tím související projekt přeměny byly objasněny v rámci bodu 3 pořadu jednání valné
hromady. Pro realizaci zamýšlené fúze sloučením je nutný souhlas valné hromady
Nástupnické společnosti, tj. společnosti První novinová společnost a.s., a to v souladu s ust.
§ 124 a následující zákona o přeměnách.
Upozornění pro akcionáře
Představenstvo společnosti První novinová společnost a.s. tímto oznamuje, že v souladu
s Projektem fúze má v důsledku fúze dojít ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické
společnosti (tj. První novinová společnost a.s.) pro dosavadní akcionáře Nástupnické
společnosti postupem dle ust. § 109a zákona o přeměnách, i když nedochází k výměně
podílů v zanikajících společnostech (tj. Mediaservis, s.r.o. a PNS Grosso s.r.o.) za akcie
Nástupnické společnosti, a zároveň nedochází ke změnám v osobách akcionářů Nástupnické
společnosti. Zdrojem zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti je jmění Zanikající
společnosti 2 (tj. Mediaservis, s.r.o.), jak je popsáno v článku 5. Projektu fúze, jež přejde na
Nástupnickou společnost v důsledku fúze.
V důsledku fúze tak dojde ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti o částku ve
výši 1.129.449,20 Kč. Částka odpovídající zvýšení základního kapitálu Nástupnické
společnosti bude v souladu s ust. § 109a odst. 3 věta druhá zákona o přeměnách rozdělena

mezi dosavadní akcionáře Nástupnické společnosti v poměru podle jmenovité hodnoty jejich
akcií na Nástupnické společnosti. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno zvýšením
jmenovité hodnoty každé jedné akcie Nástupnické společnosti, a to tak, že dojde ke zvýšení
této jmenovité hodnoty o 0,20 Kč, tj. původní jmenovitá hodnota každé jedné akcie ve výši
84,- Kč bude změněna na novou výši 84,20 Kč.
Po zápisu Fúze do obchodního rejstříku tak bude mít Nástupnická společnost základní kapitál
ve výši 475.498.113,20 Kč, který bude rozdělen na 5.647.246 kusů kmenových akcií na
majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 84,20 Kč.
V souladu s ust. § 143 zákona o přeměnách je pak Nástupnická společnost povinna
informovat centrálního depozitáře cenných papírů o požadované změně jmenovité hodnoty
akcií před zápisem fúze do obchodního rejstříku. Provedení těchto změn pak zabezpečí
Nástupnická společnost tak, aby k tomu došlo v době 15 dnů po zápisu fúze do obchodního
rejstříku.
Vyjma zvýšení jmenovité hodnoty akcií Nástupnické společnosti, jak je popsáno výše,
nedochází k dalším změnám ohledně akcií Nástupnické společnosti. Fúze nemá ani vliv na
strukturu akcionářů Nástupnické společnosti a jejich akciových podílů v Nástupnické
společnosti, které tak zůstávají beze změny.
Akcionářům společnosti První novinová společnost a.s. jsou v souladu s ustanovením § 119
odst. 1 zákona o přeměnách jeden měsíc před stanoveným datem konání valné hromady
společnosti v sídle společnosti První novinová společnost a.s. v pracovních dnech k
nahlédnutí tyto dokumenty, pokud se akcionáři tohoto práva nevzdají:
- projekt fúze,
- účetní závěrky zúčastněných společností (tj. společnosti První novinová společnost
a.s., Mediaservis, s.r.o. a PNS Grosso s.r.o.) za poslední 3 účetní období,
- posudek znalce pro ocenění jmění společnosti Mediaservis, s.r.o.
(společně dále též jen "Dokumenty").
Akcionáři společnosti První novinová společnost a.s., který o to požádá, vydá společnost
První novinová společnost a.s. bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis projektu
fúze a/nebo účetních závěrek Zúčastněných společností za poslední 3 účetní období. Pokud
akcionář společnosti První novinová společnost a.s. souhlasil s tím, že První novinová
společnost a.s. bude k poskytování informací využívat elektronické prostředky, mohou mu
být kopie listin zasílány elektronicky. Souhlas lze dát jakýmkoliv způsobem, z něhož plyne
tato vůle akcionáře.
Registrace akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady od 10.45 hod. do 11.00
hod. Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři společnosti, kteří budou uvedeni ve
výpisu z registru emitenta vedeného Centrálním depozitářem cenných papírů k rozhodnému
dni. Rozhodným dnem je 20.11.2019. Akcionář - fyzická osoba se při prezenci prokáže
platným průkazem totožnosti. Zmocněnec akcionáře - fyzické osoby - navíc odevzdá plnou
moc podepsanou akcionářem, v níž je uveden rozsah zmocnění. Podpis na plné moci musí
být úředně ověřen. Statutární orgán akcionáře – právnické osoby - se prokáže průkazem
totožnosti a odevzdá originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku.
Zmocněnec akcionáře - právnické osoby - navíc odevzdá plnou moc podepsanou statutárním
orgánem, v níž je uveden rozsah zmocnění. Podpis na plné moci musí být úředně ověřen.

Materiály k jednání valné hromady jsou k nahlédnutí v sídle společnosti v zákonné lhůtě a
v den konání valné hromady, a to u prezence. Účastníkům valné hromady nejsou hrazeny
náklady spojené s jejich účastí na jednání.
Představenstvo společnosti První novinová společnost a.s.

