
Mgr. Ing. Miroslav Frank
RC:

Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.

Pfedstavenstvo spole6nosti

Nébfeil’ Véclava Havla 19
541 01 TRUTNOV

V Praze 5.5. 2021

£63; Pfotinévrh k bodu 5 programu valné hromady Vodovodfi a kanalizaci Trutnov, a.s.,
ICO: 60108711, se sidlem: Trutnov, Nébf‘eii Vficlava Havla 19, P86: 541 01, zapsanzi

V OR vedeném Krajskym soudem V Hradci Krélové, oddfl B, Vloika 1006, konané due
31. kvétna 2021 0d 10.00 hodin V Trutnové

Véiené pfedstavenstvo,

Jako akcionéf spole6nosti dévém protinéwrh k bodu 5 pofadu jedném’ valné hromady — Névrh
na rozdéleni zisku

Navrhuji, aby V rémci bodu 3,4 a 5 pofadu jednénl’ projednala valné hromada tento protinévrh
na rozdéleni zisku za rok 2019 tohoto znéni:

Valné hromada schvaluje fédnou 116etn1’ zévérku za r. 2020. Valné hromada schvaluje névrh
na rozdéleni zisku, a to: z dosaieného zisku ve vyéi 3.680.812,45 K6 p0 zdanéni pfidélit:

250 000,— K6 do sociélniho fondu
250 000,- K6 do stimula6niho fondu
2 757 655,- K6 podil na zisku akcionéfi ( dividendy)
423 157,45 K6 pfevést do fondu obnovy.

Zdfivodnéni :

ProtoZe na§e spole6nost dlouhodobé nevypléci podily na zisku svym akcionéffim (dividendy)
jiZ nékolik let, navrhujeme pro tuto valnou hromadu schvélit Vyplatu podflu na zisku ( hrubou
dividendu V6etn6 dan6 z pfijmu)ur6eného k vyplaceni akcionéffim spole6nosti ve Vy§i 5,- K6
na jednu akcii, 6im2 primérné reflektuje na ste’wajici soudni judikaturu platnou pro Vyplatu
podilu na zisku akcionéffim.

VVplatu spole6nost provede nésleduiicim zpfisobem:

1. Podfl na zisku bude vyplacen Véem akcionéffim spole6nosti Vodovody a kanalizace
Trutnov, a. s. (déle jen ,,spole6nost"), ktefi jsou ke dni 31.5. 2021 (rozhodny den) zapséni
V seznamu akcionéf'fi vedeném spole6nost1’ — centrélm’ depozitéfi cennych papirfi.



2. Den zahéjem’ Vyplaty je stanoven na 2.7. 2021. Rédny termin Vyplaty 0d 2.7. 2021 do
31.8.2021.

3. Podil na zisku bude Véem akcionéffim vyplacen prostfednictvim bankovniho fiétu
spoleénosti takto:

a) Prévnickym osobém bude podfl na zisku vyplacen pfevodem na penéini fleet. Podfl bude
pfeveden na éislo fiétu, ktery prévnicke’ osoby oznémily pisemne spoleénosti, a jeZ je uveden
V seznamu akcionéffi, jak je uvedeno V § 14 stanov spoleénosti.
Pokud prévnické osoba dosud neuved1a SVé éislo liétu do seznamu akcionéffi, spoleénost zaéle
dividendu prévnické osobe na zékladé pisemne’ Zédosti, kterou zaéle na adresu spoleénosti.
Oznémenl’ éisla uétu musi byt podepsané osobami oprévnénymi podepisovat za akcionéfe.
Podpisy téchto osob musi byt fifedné ovéfeny. Oprévnéni podepisovat za akcionéfe musi byt
doloieno dokladem prokazujicim tuto skuteénost (original nebo fifedne ovefene' kopie vypisu
z pfisluéne’ho vefejne'ho rej stfiku napf. obchodniho, spolkového apod.) ne star§im nei
3 mésice. Pre’wnicke’ osoby - mésta éi obce, ktere’ budou pisemné oznamovat éislo bankovniho
fiétu, musi Zédost opatf‘it fifedné ovéfenym podpisem osoby oprévnéné podepisovat za obec
6i mésto. K oznémem’ musi byt pfiloiena fifedné ovéfené kopie zépisu ze zasedani
zastupitelstva, na kterém byly zvoleny osoby oprévnene’ V souéasne’ dobe zastupovat obec
éi mésto.

b) Fyzickym osobém bude podil na zisku vyplacen pfevodem na penéini fleet. Podil bude
pfeveden na éislo fiétu, ktery fyzické osoby oznémily pisemné spoleénosti, a jez je uveden
V seznamu akcionéffi, jak je uvedeno V § 14 stanov spoleénosti.
Pokud fvzické osoba dosud neuvedla SVe 61510 fiétu d0 seznamu akcionéffi, spoleénost zaéle
dividendu fyzické osobé na zékladé pisemné Zédosti, kterou za§1e na adresu spoleénosti.
Oznémeni éisla fiétu musi byt podepsane’ fifedné ovéfenym podpisem.

4. Po uplynuti fédného terminu Vyplaty podflu na zisku bude nevyplaceny podil na zisku
eVidOVén u spoleénosti p0 dobu tfi 1et ode dne zahéjeni Vyplaty podflu na zisku. V pfipadé, 2e
akcionélf nepfevezme podil na zisku V dobé jeho vyplaceni, nemé nérok na firok z hodnoty
nevyzvednutého podilu na zisku.

a) Prévnickym osobém bude nevyplaceny p0d1'1 na zisku na jejich pisemnou iédost poukézén
na bankovm’ fleet, jehoZ éislo oznémi spoleénosti. Tato iédost musi splfiovat podminky
oznémeni uvedené V odstavci 3 pism. a).

b) Fyzickym osobém bude nevyplaceny p0d1'1 na zisku na jejich pisemnou iédost poukézén na
bankovnl' fiéet, jehoZ 61510 oznéml' spoleénosti. Tate iédost musi splfiovat podminky
oznémem’ uvedené V odstavci 3 pism. b).

5. V pfl’pade, 2e akcionéf samostatné pfevedl prévo na vyplaceni podilu na zisku, za§1e
nabyvatel tohoto préva fifedné ovéfenou smlouvu o postoupeni pohledék nebo jeji original
5 fifedne ovéfenymi podpisy smluvnich stran:

a) Pro VVplatu V fédnem terminu Vyplaty podilu na zisku dle odst. 2 V terminu do 30.6.2020,
pokud tak neuéini, bude Vyplata podilu na zisku zasléna na akcionéffiv bankovnl’ fleet.
b) Po uplynuti fédného terminu Vj'p1aty podflu na zisku uvedeneho V odst. 2, pokud nebyl
podil na zisku jii vyplacen akcionéfi, zaéle VV§e uvedené materiély na adresu sidla



spoleénosti. Podfl na zisku bude vyplacen nabyvateli tohoto préwa za stejnych podminek jako
jiné oprévnéné osobé. ‘

6. V pfipadé, Ze je k akciim zfizeno zéstavni préwo, postupuje spoleénost pfi vy'platé podflu
na zisku V souladu s pfisluénymi ustanovenimi obéanského Zékoniku V platném znénl’
a zékona 0 obchodm’ch korporacich V platném znéni.

7. Vyplaceny podil na zisku bude zdanén podle zékona é. 586/1992 Sb. 0 danich z pfijmfi VC
znéni pozdéj éich pfedpisfi. Pro zdanéni podilu na zisku zahraniénich oprévnénych osob budou
uplatnény mezinérodnl' smlouvy 0 zamezeni dvojl'ho zdaném’.

Déle navrhuji, aby V rémci bodu 5 pofadu jednéni pfijala lné hromada usneseni tohoto
znéni:

Valné hromada schvaluje vyroéni zprévu spoleénosti za rok 2020 pf'edloienou
pf'edstavenstvem. Valnzi hromada schvaluje fédnou fiéetni zévérku za r. 2020. Valné
hromada schvaluje nzivrh na rozdéleni zisku, a to: z dosaieného zisku ve vy§i
3.680.812,45 K5 p0 zdanéni pfidélit:

250 000,- Ké do socifilnl’ho fondu
250 000,- K5 d0 stimulaéniho fondu
2 757 655,- Ké podfl na zisku akcionéf'i ( dividendy)
423 157,45 Ké pPevést do fondu obnovy.

Zédém, aby shora uvedeny" protinévrh by! V souladu se stanovami spoleénosti
a platnymi préwm’mi pfedpisy zvefejnén, a to se zdfivodnénim podéni névrhu ze strany
akcionéfe a se stanoviskem pfedstavenstva k témto zméném.

S pozdravem

Mgrk/ng. Miroslav FRANK

rodné éislo :




