
POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU 
společnosti Keen Software House a.s., 

se sídlem Praha - Žižkov, Kubelíkova 1224/42, PSČ 130 00, IČ: 28640608, 
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17357 

 
Vážení akcionáři,  
 
dovoluji si Vás tímto pozvat na valnou hromadu společnosti Keen Software House a.s., se sídlem Praha - 
Žižkov, Kubelíkova 1224/42, PSČ 130 00, IČ: 28640608 (dále jen „Společnost“), která se koná dne 
13.10.2014 v 10.00  hodin. 

Prezentace akcionářů bude zahájena v 9.45 hod.  
 
Místo konání: notářská kancelář Mgr. Olgy Spoustové, Americká 35, 120 00 Praha 2 
Čas konání: 13.10. 2014 v 10.00 hodin 
 
Pořad jednání: 
1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady  
2. Volba orgánů valné hromady  
3. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti 
4. Závěr 
 
Návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění: 
 
(i) Rozhodnutí o změně stanov Společnosti 
 
Valná hromada rozhodla o změně stanov Společnosti, přičemž se mění ČÁST DRUHÁ – DALŠÍ 
USTANOVENÍ STANOV, Článek VII. Orgány Společnosti, písm. (B) Správní rada, odstavec 2, 
který bude nadále znít takto: 
„Členy správní rady volí a odvolává valná hromada. Správní rada má jednoho (1) člena. Jediný člen 
správní rady vykonává funkci předsedy správní rady. Předsedou správní rady může být jen fyzická 
osoba. Funkční období jednotlivých členů správní rady činí pět (5) let. Opětovná volba členů je 
možná.  Stanoví-li tak valná hromada, náleží členům správní rady tantiéma.“  
 
Zdůvodnění:  
Navrhovaná změna stanov má odstranit možné výkladové rozpory ohledně toho, zda jediný člen správní 
rady Společnosti, pan Marek Rosa, může současně vykonávat funkci statutárního ředitele Společnosti. 
Zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, ve svém ust. § 463 odst. 3 stanoví, že 
„Statutárním ředitelem může být i předseda správní rady“. Dle převažujících výkladů citovaného 
ustanovení zákona v případech, kdy má správní rada jednoho člena, může být tento jediný člen současně 
statutárním ředitelem. Pro odstranění pochybností o výkladu tohoto ustanovení a jako potvrzení souhlasu 
akcionářů s tím, že jediný člen správní rady Společnosti bude současně vykonávat funkci statutárního 
ředitele, se navrhuje do stanov Společnosti výslovně uvést, že „jediný člen správní rady vykonává funkci 
předsedy správní rady“. 
 
Upozornění pro akcionáře: 
Společnost tímto upozorňuje akcionáře, že ve lhůtě 30-ti dnů přede dnem konání valné hromady mají 
právo zdarma nahlédnout v sídle Společnosti do návrhu změny stanov. 
 
V Praze dne 9.9. 2014 
 
 
.............................................     ............................................. 
Marek Rosa       Marek Rosa 
statutární ředitel        člen správní rady 
Keen Software House a.s.     Keen Software House a.s. 


