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Oznámení o konání mimo�ádné valné hromady dne 8. �ervence 2008 
 
Vážení akcioná�i, 
 
Vzhledem k tomu, že dne 28. kv�tna 2008 nebylo b�hem mimo�ádné valné hromady 
akcioná�� spole�nosti dosaženo pot�ebné kvórum, dovolujeme si Vás pozvat na mimo�ádnou 
valnou hromadu (dále jen «valná hromada»), která se bude konat za p�ítomnosti notá�e pana 
Henriho Hellinckxe v sídle spole�nosti dne 8. �ervence 2008 v 16:30, abyste se zú�astnili 
hlasování v t�chto záležitostech: 
 

1. Dodatek �lánku 5 stanov týkající se 
základního kapitálu. Schválení 
ud�lení pravomoci správní rad� 
navýšit kapitál v rámci základního 
kapitálu spole�nosti b�hem p�íštích 
p�ti let za podmínek a postup�, 
které správní rada stanoví  
a p�edevším možnost zrušit nebo 
omezit p�ednostní subskrip�ní 
právo sou�asných akcioná��;  

2. Dodatek �lánku 12 stanov týkající 
se jednání správní rady; 

3. Dodatek �lánku 13 stanov  
týkající se p�enesení pravomocí  
a generálních �editel�; 

4. P�eklad stanov do angli�tiny  
a francouzštiny se stejnou platností; 

5.    R�zné. 

1. Modification de l’article 5 des 
statuts concernant le capital 
autorisé. Pouvoirs à conférer au 
Conseil d'Administration pour 
procéder à des augmentations de 
capital dans le cadre du capital 
autorisé pendant une nouvelle 
durée de cinq ans,  aux conditions 
et modalités qu'il fixera et 
notamment le pouvoir de 
supprimer ou limiter le droit de 
souscription préférentiel des 
actionnaires existants; 

2. Modification de l’article 12 des 
statuts concernant le mode de 
délibération du conseil 
d’administration; 

3. Modification de l’article 13 des 
statuts concernant la délégation de 
pouvoir, et les administrateurs-
délégués; 

4. Traduction des statuts en version 
anglaise, avec la version française 
faisant foi; 

5. Divers 
 
Agenda jednání je formulovaná ve francouzštin� s korespondující verzí v �eštin�. V p�ípad� 
nesrovnalostí mezi francouzskou a �eskou verzí textu je rozhodující francouzská verze.  
 
Ú�ast na valné hromad�: 

- Akcioná�i, kte�í si p�ejí zú�astnit se valné hromady, oznámí sv�j zám�r nejpozd�ji do 
4. �ervence 2008 jedné z níže uvedených osob: 
•NATIXIS, Service Assemblées, 10 Rue des Roquemonts, F-14099 Caen,  
   Cedex 9; 



 

• finan�nímu zprost�edkovateli; 
• p�ímo spole�nosti. 

- Akcioná�i, kte�í si p�ejí být zastoupeni na valné hromad� poskytnou NATIXIS plnou 
moc, která bude �ádn� vypln�na a opat�ena akcioná�ovým jménem. Tato plná moc 
musí být doru�ena finan�nímu zprost�edkovateli nebo Natixis nejpozd�ji do 4. 
�ervence 2008. Formulá� plné moci bude k dispozici v kancelá�ích Natixis, v sídle 
spole�nosti nebo u finan�ního zprost�edkovatele. 

- Držitelé akcií na doru�itele, kte�í si p�ejí osobn� se zú�astnit nebo být zastoupeni na 
valné hromad� poskytnou také prohlášení o ú�asti (attestation de participation) 
vydané finan�ním zprost�edkovatelem spravujícím jejich cenné papíry, jež bude 
udávat po�et vlastn�ných akcií. Akcioná�i, kte�í nebudou mít k dispozici toto 
prohlášení, nebudou moci uplatnit své hlasovací právo. 

 
Program jednání valné hromady: 
Návrhy jednotlivých bod� jednání, o kterých se bude hlasovat b�hem konání valné hromady, 
jsou k dispozici na www.orcogroup.com nebo p�ímo v sídle spole�nosti 
 
Limit pro da� z výnosu cenných papír�: 

- Jak bylo uvedeno v tiskové zpráv� ze dne 4. února 2005, která je k dispozici na 
webových stránkách: www.orcogroup.com, akcioná�i se rozhodli, že každý akcioná� 
je povinen bezodkladn� písemn� informovat spole�nost o p�ekro�ení -  sm�rem 
nahoru nebo dol� - limitu v hodnot� 2,5 %, 5 %, 10 %, 15 %, 20 %,  
33 %, 50 % a 66 %. Akcioná�i, kte�í neposkytnou spole�nosti tyto informace, nebudou 
moci uplatnit své hlasovací právo na valné hromad�. K dnešnímu dni t�i akcioná�i 
informovali spole�nost o dani z výnosu cenných papír�, která p�ekro�ila limit 2,5 %. 

 
 
 
S pozdravem,  
 
Správní rada 
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