POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
Společnosti HyperMedia, a.s.
se sídlem Na strži 2097/63, Krč,140 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 272 51 748,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B 15249
(dále jen „Společnost“)
datum konání:
místo konání:

29. května 2020 od 10:00 hodin
sídlo advokátní kanceláře Glatzová & Co., s.r.o. nacházející se na
adrese Husova 5, 110 00 Praha 1

Navrhovaný pořad jednání:
1.
Zahájení jednání a kontrola usnášeníschopnosti;
2.
Schválení programu jednání, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele
zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů;
3.
Změna obchodní firmy Společnosti;
4.
Závěr;
Představenstvo Společnosti na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře, společnosti
BigBoard Praha, a.s., IČO: 242 26 491 ze dne 6. května 2020 podané v souladu s ust. § 366
a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech („zákon o
obchodních korporacích“) a bodem VII.3.4 stanov Společnosti tímto svolává valnou
hromadu Společnosti a zve akcionáře Společnosti na její zasedání, které se bude konat výše
uvedeného dne, měsíce a roku s navrhovaným pořadem jednání.
K bodu 1.
Valná hromada bude nejprve řádně zahájena předsedou představenstva či jinou pověřenou
osobou a následně bude přistoupeno ke kontrole její usnášeníschopnosti.
Odůvodnění:
Důvodem pro zařazení tohoto bodu je bod VII.5 stanov Společnosti upravující schopnost valné
hromady se usnášet.
K bodu 2.
Valná hromada v souladu bodem VII.4.2 stanov Společnosti poté zvolí svého předsedu,
zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.
Odůvodnění:
Důvodem pro zařazení tohoto bodu je bod VII.4.2 zakotvující volbu funkcionářů valné hromady
Společnosti.
K bodu 3.
Navrhuje se přijetí tohoto usnesení valné hromady:
„Valná hromada Společnosti (i) schvaluje změnu obchodní firmy Společnosti
z HyperMedia, a.s. na BigNet a.s. a (ii) v důsledku toho rozhoduje o změně stanov
Společnosti tak, že současné znění čl. I.1, které zní „Obchodní firma společnosti zní:

HyperMedia, a.s.“ se nahrazuje novým zněním: „Obchodní firma společnosti zní: BigNet
a.s.“
Odůvodnění:
Důvodem pro přijetí usnesení je změna akcionářské struktury Společnosti, kdy akcionářem
Společnosti s největším podílem na hlasovacích právech ve Společnosti je nyní společnost
BigBoard Praha, a.s., IČO: 242 26 491. V zájmu ucelení podnikatelského seskupení, jehož je
nyní Společnost členem, se navrhuje změnit rovněž její obchodní firmu, aby bylo obchodním
partnerům a klientům Společnosti zřejmé, že je Společnost členem podnikatelského seskupení
majoritního akcionáře.
K bodu 4.
Bez návrhu usnesení.
V Praze dne 7. května 2020
Za představenstvo HyperMedia, a.s.

_____________________________
Jméno: Richard Fuxa
Funkce: předseda představenstva

