ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA
Tereos TTD, a.s., se sídlem Dobrovice, Palackého náměstí 1, PSČ 294 41, identifikační číslo: 16193741,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 625, konaná dne 4.března
2021

HLASOVACÍ LÍSTEK
pro korespondenční hlas k návrhům usnesení
uvedených v pozvánce na valnou hromadu
___________________________________________________________
Jméno a příjmení / název nebo obchodní firma akcionáře
___________________________________________________________
Datum narození / identifikační číslo akcionáře
___________________________________________________________
Bydliště / sídlo akcionáře
___________________________________________________________
Počet a jmenovitá hodnota akcií
___________________________________________________________
Úředně ověřený podpis akcionáře nebo zástupce

Je-li akcionář zastoupen, uveďte prosím informace o zástupci:
___________________________________________________________
Jméno a příjmení / název nebo obchodní firma zástupce akcionáře
___________________________________________________________
Datum narození / identifikační číslo zástupce akcionáře
___________________________________________________________
Bydliště / sídlo zástupce akcionáře
Upozornění:
Akcionář - právnická osoba navíc k hlasovacímu lístku připojí originál (úředně potvrzený) nebo úředně ověřenou
kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiného dokladu prokazujícího existenci právnické osoby a způsob jednání
členů statutárního orgánu jejím jménem. Je-li při korespondenčním hlasování akcionář zastoupen zástupcem na
základě plné moci a nevyplývá-li z právních předpisů nebo z této pozvánky něco jiného, musí být taková plná moc
písemná a musí být přiložena k zásilce obsahující korespondenční hlasovací lístek.
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HLASOVACÍ LÍSTEK
pro korespondenční hlas k návrhům usnesení
uvedených v pozvánce na valnou hromadu
Usnesení k bodu 1 pořadu jednání valné hromady
Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti, volba orgánů valné
hromady
Návrh usnesení:
„Volí se tyto orgány dnešní valné hromady:
Předseda valné hromady:
Radka Hložková
Zapisovatel:
Zuzana Motlová
Ověřovatel zápisu:
Jana Kořínková
Osoba pověřená sčítáním hlasů:
Iveta Lendělová.“

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

  

Usnesení k bodu 2 pořadu jednání valné hromady
Rozhodnutí o odvolání pana Alexise Duvala, nar. 6. 12. 1977, bytem 75016
Paris, 85 rue Lauriston, Francie, z funkce člena dozorčí rady společnosti
Návrh usnesení:
„Valná hromada společnosti Tereos TTD, a.s., odvolává pana Alexise Duvala, PRO
nar. 6. 12. 1977, bytem 75016 Paris, 85 rue Lauriston, Francouzská republika,
z funkce člena dozorčí rady společnosti, a to s účinností ke dni konání valné
hromady, tj. k 4. březnu 2021.“

PROTI

ZDRŽEL SE

  

Usnesení k bodu 3 pořadu jednání valné hromady
Rozhodnutí o volbě pana Phillipe Chaudru De Raynal, nar. 20. května
1956, bytem 11 rue Boyer-Barret, 75014 Paříž, Francouzská republika, do
funkce člena dozorčí rady společnosti
PRO
Návrh usnesení:
„Valná hromada společnosti Tereos TTD, a.s., volí pana Phillipe Chaudru De
Raynal, nar. 20. května 1956, bytem 11 rue Boyer-Barret, 75014 Paříž,
Francouzská republika, do funkce člena dozorčí rady společnosti, a to s
účinností od 5. března 2021.“

PROTI

ZDRŽEL SE
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