Doplněk zprávy o činnosti představenstva

V období od vydání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku
v roce 2007 došlo k následujícím událostem.
Jednotliví členové představenstva společnosti obdrželi dopis od právního zástupce
jednoho z akcionářů, ve kterém se mimo jiné naznačuje, že mělo dojít
k nevýhodnému prodeji společnosti Deneb Shipping Ltd. dceřinou společností
Tricolor Holding Ltd. , čímž měla být České námořní plavbě a.s. způsobena škoda
řádově 20 mil. Kč. Na základě nezávisle na této informaci již dříve zadanému
právnímu rozboru situace ohledně nekonání ředitelů společnosti Tricolor Holding Ltd.
a COS- URANUS LTD., představenstvo podalo dne 30.5.2008 Obvodnímu
zastupitelství pro Prahu 10 Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že mohl
být spáchán trestný čin porušování povinností při správě cizího majetku ve smyslu
ust. § 255 TrZ. a současně byla připojena uvedená informace získaná od právního
zástupce akcionáře.
Dne 27.5.2008 představenstvo obdrželo žádost akcionáře s počtem akcií více než
5% o doplnění pořadu jednání řádné valné hromady, která se bude konat dne
6. 6. 2008 o body:
-Projednání výnosnosti navýšení ZK a hospodaření dceřiné společnosti C.O.S.
BULK (LONDON) LTD.
-Projednání hospodaření dceřiné společnosti Tricolor Holdings LTD. a jejích
majetkových účastí.
Představenstvo předloží tuto žádost na valné hromadě dne 6.6. 2008 k doplnění
pořadu jednání za podmínky uvedené v § 185, odst. 4 Obchodního zákoníku.
Představenstvo obdrželo dne 27.5.2008 žádost akcionáře vlastnícího 26% akcií
společnosti o udělení výjimky hlasovat na řádné valné hromadě společnosti dne
6.6.2008 s dokumenty, které neodpovídají požadavkům uvedeným ve stanovách
společnosti. Jako důvod uvádí, že se o svolání valné hromady dozvěděl pozdě
a nestačí si zajistit požadované dokumenty.
Představenstvo rozhodlo nevyhovět žádosti tohoto akcionáře a seznámit ho s důvody
rozhodnutí, kterými je nutnost jednat s každým akcionářem stejným způsobem,
bez upřednostnění a poskytování informací jiným způsobem než ostatním
akcionářům a dále pak s možností akcionářů dozvědět se o konání valné hromady
rovným způsobem.
V reakci na rozhodnutí představenstva tento akcionář vyjádřil dne 2.6.2008
nesouhlas s bodem číslo 8 pořadu jednání nadcházející valné hromady, proti jehož
případnému schválení se hodlá bránit i soudní cestou.
Představenstvo vypracovalo Souhrnnou vysvětlující zprávu emitenta kótovaného
cenného papíru dle požadavku §118 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
Zpráva je přiložena k materiálům předloženým akcionářům na řádné valné hromadě.
V Praze dne 4.6.2008

