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K rukám: Daniel Beneš, předseda představenstva ČÁSTEČNĚ 
SKENOVÁNO 

V Praze, dne 11. října 2018 

Věc/ Re: Žádost o svolání valné hromady společnosti ČEZ, a.s. 

Vážení, 

obracíme se na Vás jako skupina akcionářů, kterou tvoří Ing. Michal Šnobr, dat. nar. 
- bytem a společnosti J& T 
SECURITIES MANAGEMENT LIMITED, se sídlem Klimentos, 41-43 Klimentos Tower, 2nd 
floor, Fiat/Office 22, 1061 Nikósie, Kyperská republika, Tinsel Enterprises Limited, se 
sídlem Larnakos 60, Fiat/Office 301, Aglantzia 2101, Nikósie, Kyperská republika, a 
HAMAFIN RESOURCES LIMITED, se sídlem Akropoleos, 59-61 Savvides Center, 1st floor, 
Fiat/Office 102, 2012 Nikósie, Kyperská republika (společně jen "Kvalifikovaný akcionář"), 
kteří mají akcie, jejichž počet kusů dosahuje více než 1 % základního kapitálu společnosti 
ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 14053, česká republika, IČO: 
45274649, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, 
vložka 1581 (dále jen "společnost ČEZ"), a jsou tedy kvalifikovaným akcionářem společnosti 
ČEZ ve smyslu ustanovení § 365 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen "ZOK"). 

Kvalifikovant akcionář Vás tímto žádá ve smyslu § 366 ZOK o svolání valné hromady 
společnosti CEZ. 

Tuto žádost je Kvalifikovaný akcionář nucen podat, neboť představenstvo společnosti ČEZ 
nezákonně odmítlo zařadit níže uvedené záležitosti na pořad valné hromady společnosti 
ČEZ konané dne 22. 6. 2016, ačkoli jí byly žádosti o zařazení určené. záležitosti na pořad 
valné hromady doručeny řádně a včas v souladu se ZOK. 

Žádáme tímto, aby byly na pořad valné hromady zařazeny následující záležitosti týkající se 
společnosti ČEZ: 

1. 

1.1 

·-.�.

ZRUŠENÍ OPČNÍHO PROGRAMU PRO MANAGEMENT SPOLEČNOSTI ČEZ, A.S. 

Odůvodnění bodu pořadu valné hromady 

Jak vyplývá mimo jiné z přílohy účetní závěrky společnosti ČEZ k 31. 12. 2017 (srov. 
str. 340 výroční zprávy společnosti ČEZ za rok 2017), ve společnosti ČEZ je součástí 
odměňování vrcholových manažerů motivační program umožňující získat akcie 
společnosti. Členové představenstva a vybraní manažeři měli nebo mají nárok na 
získání opčních práv ke kmenovým akciím spglečnosti za podmínek uvedených v 
opční smlouvě. Podle Opčního programu pro členy řídících a kontrolních orgánů a 
vrcholový management společnosti schváleného v roce 2001 a později opakovaně 
upravovaného (např. prostřednictvím Pravidel pro poskytování opčních práv, 
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Příloha č. 1 pozvánky na valnou hromadu
























