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Pozvánka na řádnou valnou hromadu 
konanou 8. července 2009 

 
Vážení akcionáři, 
 
tímto Vás zveme na řádnou valnou hromadu (dále jen „Valná hromada), která se uskuteční v sídle Společnosti 8. 
července 2009, ve 14:00 (registrace od 12:00), s následujícím programem: 
 
1. Předložení zprávy představenstva společnosti a 
auditorů (“Réviseurs d’Entreprises”); 

2. Předložení a schválení účetní závěrky a 
konsolidované účetní závěrky za finanční rok 
končící dne 31. prosince 2008; 

3. Rozhodnutí o rozdělení hospodářského 
výsledku; 

4. Schválení odměny členů představenstva a 
auditorů za výkon jejich funkcí v období končícím 
dne 31. prosince 2008; 

5. Schválení obnovení mandátů členů 
představenstva Společnosti do řádné valné 

hromady, která schválí účetní závěrku Společnosti 
za finanční rok končící 31. prosince 2009;  

6. Schválení zvolení nových členů představenstva 
navržených představenstvem Společnosti – p. 
Bernard Kleiner, p. Alexis Raymond Juan, p. Robert 
Coucke, p. Ales Vobruba, dva zástupci české 
podnikatelské skupiny Prosperita a česká 
společnost Geofin, a.s. – do řádné valné hromady, 
která schválí účetní závěrku Společnosti za finanční 
rok končící 31. prosince 2009; 

7. Schválení obnovení mandátů auditorů 
Společnosti do řádné valné hromady, která schválí 
účetní závěrku Společnosti za finanční rok končící 
31. prosince 2009; 

 
Účast na Valné hromad ě: 

 
Akcioná ři, kte ří se účastní Valné hromady osobně nebo v zastoupení jsou povinni zaslat oznámení o svém 
úmyslu nejpozději v poledne (12:00 hod.) SEČ 3. července 2009, a to tak, že zašlou své Oznámení o účasti a 
udělení plné moci, společně s příslušným blokačním certifikátem na adresu:  
 

CACEIS CORPORATE TRUST, 
14 rue Rouget de Lisle, 

F- 92189 Issy les Moulineaux. 
k rukám: Julien Manuel 
Tel + 33 1 57 78 34 79 ; 

Fax +33 1 49 08 05 82 nebo +33 1 49 08 05 83 ; 
e-mail: julien.manuel@caceis.com 

 
Oznámení o ú časti a ud ělení plné moci : je dostupné na internetových stránkách Společnosti 
www.orcogroup.com. Musí být řádně písemně vyplněno a podepsáno akcionářem, který se účastní  Valné 
hromady nebo na ní bude zastoupen. Česká verze Oznámení o účasti a udělení plné moci je pouze 
informativní, akcionář je vždy povinen vyplnit doručit jeho anglickou verzi. 

Bloka ční certifikát : je jakýkoli dokument prokazující vlastnictví akcií podle příslušného právního řádu. 
Musí obsahovat označení akcionáře, počet blokovaných akcií, den, od kterého jsou tyto akcie blokovány a 
potvrzení, že akcie jsou blokovány do skončení Valné hromady. Blokační certifikát může být vydán 
bankou, depozitářem cenných papírů nebo finanční institucí, u které jsou akcie složeny.  

 

 

V případě dotazů se, prosím, obracejte na paní Sarah Vidal: O RCO PROPERTY GROUP, 25 rue Balzac, 75008 
Paris; Tel + 33 1 40 67 67 07; Fax + 33 1 40 67 67 0 1; e-mail: svidal@orcogroup.com 
 

 


