Pozvánka
na zasedání mimořádné valné hromady
společnosti OUR MEDIA a.s.

The invitation
to the extraordinary general meeting of the
company OUR MEDIA a.s.

Představenstvo společnosti OUR MEDIA a.s. se
sídlem v Praze 3, Vinohradská 1597/174, PSČ
130 00, IČ: 288 76 890, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 15201, svolává valnou hromadu
a vás tímto zve na zasedání mimořádné valné
hromady společnosti, která se bude konat dne
5. března 2018 od 14.00 hodin v notářské
kanceláři Mgr. Šárky Tláškové, v Praze 2,
nám. I. P. Pavlova 1785/3, 120 00, první patro.

Board of directors of the company OUR MEDIA
a.s. with its registered office in Prague,
Vinohradska 1597/174, ZIP code 130 00,
Identification Number 288 76 890, registered in
the Register of Companies kept by Municipal
Court in Prague, Section B 15201, is convening
the general meeting and is inviting you to the
extraordinary general meeting of the
Company, which will take place on the 5th of
March 2018 from 14.00 o'clock in the notary
office of Mgr. Šárka Tlášková, in Prague 2,
I.P. Pavlova 1785/3, 120 00, the 1st floor.

Navrhovaný pořad jednání

Proposed agenda of the general meeting:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady 1. The general meeting opening and the
(předseda, zapisovatel, ověřovatel zápisu a
appointment its bodies (a chairman, a
sčitatel hlasů).
minute taker, a minute verifier and
scrutiniser).
2. Rozhodnutí valné hromady o zvýšení 2. A resolution of the general meeting to
základního kapitálu upisováním nových
increase the registered capital by
akcií.
subscription of new shares
3. Ukončení

3. Conclusion
Notice for shareholders:

Upozornění pro akcionáře:
Rozhodný den pro účast na valné hromadě nebyl
stanovami nebo rozhodnutím valné hromady
určen.
Bez splnění požadavků zákona o obchodních
korporacích na svolání valné hromady se valná
hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím
všichni akcionáři (článek 5.6. stanov).

The date which is relevant for participation in the
general meeting has not been determined by the
articles of association or a decision preceding the
general meeting.
Unless the requirements for convening the
general meeting provided for in the Act on
Commercial Companies and Cooperatives
(Business Corporations Act) are met, the general
meeting may only take place subject to the
consent of all shareholders (Art. 5.6. of the
articles of association).
In Prague on the 15th of February 2018

V Praze dne 15. února 2018
Mgr. Bc. Jan Holoubek, předseda představenstva
Jiří Čermák, místopředseda představenstva

Mgr. Bc. Jan Holoubek, the chairman of the
board of directors
Jiří Čermák, vice-chairman of the board of
directors

