UPOZORNĚNÍ PRO AKCIONÁŘE
představenstvo akciové společnosti BIDLI finance, a.s.,
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Jindřišská 889/17, PSČ 110 00
IČ: 053 64 302, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21835
VYDÁVÁ TOTO UPOZORNĚNÍ V SOUVISLOSTI S KONÁNÍM
VALNÉ HROMADY

která se bude konat dne 10.5.2021 v 11.00 hodin v sídle společnosti BIDLI finance, a.s. na adrese
Jindřišská 889/17, 110 00 Praha 1

Vzhledem k tomu, že s účinností ode dne 12. dubna 2021 od 00:00 hod. do odvolání platí určitá omezení
stanovená na základě Mimořádného opatření při epidemii onemocnění COVID-19, vydaného
Ministerstvem zdravotnictví pod č.j. MZDR 14601/2021-2/MIN/KAN, které mimo jiné stanoví, že:
Článek 18. omezuje konání voleb orgánu právnické osoby a zasedání orgánu právnické osoby s
výjimkou orgánů územních samosprávných celků tak, že v případě, účastní-li se jej na jednom místě více
než 10 osob:
a) osoby jsou usazeny tak, aby dodržovaly minimální rozestupy 2 metry, s výjimkou členů domácnosti,
b) účastník při vstupu do vnitřních prostor prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodu I.19, a
provozovatel prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který podmínky nesplní, neumožní vstup do
vnitřních prostor,
c) že se zasedání účastní nejvýše 50 osob, nejedná-li se o zasedání, které je nezbytné k splnění zákonem
uložených povinností včetně volby orgánu,
článek 19. stanovují se následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních prostor, je-li tak
vyžadováno tímto mimořádným opatřením:
a) osoba absolvovala nejdéle před 5 dny RT-PCR vyšetření s negativním výsledkem, nebo
b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s
negativním výsledkem, nebo
c) osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti
onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového
schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC!) uplynulo nejméně 14 dní, nebo
od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo
nejméně 14 dnů, nebo
d) osoba před nejvýše 90 dny prodělala onemocnění COVID-19.
Informujeme tedy akcionáře, že splnění podmínek shora uvedených, bude před konáním valné
hromady Společností, jíž pozvánka je zveřejněna, vyžadováno.
Za představenstvo:

v.r. Ing. Jiří Lejnar, předseda představenstva
BIDLI finance, a.s.

Zveřejněno na webových stránkách společnosti 19.4.2021
Rozesláno na mailové adresy akcionářů 19.4.2021

