Vodovody a kanalizace
Trutnov, a.s.
nábřeží Václava Havla 19, Trutnov

ZÁPIS O JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY
Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
dne 30. května 2022
v sídle společnosti

Valná hromada byla svolána pozvánkou uveřejněnou dne 28. 4. 2022 v Obchodním věstníku,
na webových stránkách společnosti a v sídle společnosti.
viz - příloha zápisu č. 1
K bodu programu č. 1: Valnou hromadu zahájil v 10.00 hodin předseda představenstva Mgr.
Tomáš Hendrych. Přivítal přítomné a oznámil, že organizačním a technickým zajištěním valné
hromady byla pověřena akciová společnost CENTIN, a.s.
Jednání byl přítomen notář JUDr. Jan Meduna.
Mgr. Hendrych dále oznámil výsledky prezence na valné hromadě provedené v 10.00 hodin.
Přítomno bylo 10 akcionářů, kteří vlastní nebo zastupují akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje
57,03 % základního kapitálu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. sníženého o
akcie, s nimiž není spojeno právo hlasovat. Valná hromada byla usnášeníschopná.
viz - příloha zápisu č. 2
Mgr. Hendrych konstatoval, že valná hromada se bude řídit trvalým jednacím a hlasovacím
řádem, schváleným na minulé valné hromadě.
K bodu programu č. 2: Mgr. Hendrych poté navrhl přítomným akcionářům zvolit orgány
valné hromady. Představenstvo navrhlo, aby předsedou valné hromady byl zvolen Ing. Aleš Babor,
MBA, zapisovatelkou PhDr. Marcela Ulrichová, ověřovatelkou zápisu Stanislava Mikešová a skrutátory
Ing. Miroslav Černý a Ing. Michal Panáček.
Mgr. Hendrych vyzval k hlasování.
Na hlasovacím lístku „A“ hlasovali akcionáři o volbě orgánů valné hromady. Pro volbu
předsedy valné hromady hlasovalo 99,99 %, pro volbu zapisovatelky hlasovalo 99,99 %, pro volbu
ověřovatelů zápisu hlasovalo 99,99 %, pro volbu skrutátora hlasovalo 99,99 % přítomného počtu hlasů.
Valná hromada zvolila orgány valné hromady dle předloženého návrhu představenstva.
viz - příloha zápisu č. 3
Předseda valné hromady Ing. Aleš Babor poděkoval přítomným akcionářům za projevenou
důvěru a konstatoval, že valná hromada prošla úvodními procedurálními kroky.
K bodu programu č. 3: Místopředseda představenstva Alan Tomášek přednesl zprávu
představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2021, zprávu o vztazích
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mezi propojenými osobami v roce 2021, návrh na schválení řádné účetní závěrky, návrh na rozdělení
zisku za rok 2021 a stanovisko auditora.
Zprávy jsou součástí Výroční zpráva, která byla akcionářům k dispozici na webových stránkách
společnosti a na valné hromadě.
K bodu programu č. 4: Zprávu dozorčí rady přednesl Mgr. Tomáš Eichler, předseda dozorčí
rady.
Zpráva je součástí Výroční zprávy, která byla akcionářům k dispozici na webových stránkách
společnosti a na valné hromadě.
K bodu programu č. 5: Předseda valné hromady Ing. Babor přečetl návrhy usnesení, které
byly součástí pozvánky na valnou hromadu:
Valná hromada schvaluje výroční zprávu předloženou představenstvem společnosti.
Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za r. 2021.
Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku, a to:
Z dosaženého zisku ve výši 3 649 534,21 Kč po zdanění přidělit 200 000 Kč do sociálního fondu,
200 000 Kč do stimulačního fondu, 1 588 941,21 Kč na účet nerozděleného zisku a 1 660 593,00 Kč
jako podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře.
Předseda valné hromady dále konstatoval, že představenstvu byl dne 11. 5. 2022 doručen
protinávrh akcionáře Mgr. Ing. Miroslava Franka k návrhu na rozdělení zisku.
Protinávrh včetně stanoviska představenstva byl uveřejněn dne 21. 5. 2022 v Obchodním věstníku, na
webových stránkách společnosti a byl akcionářům k dispozici na valné hromadě ve znění:
Valná hromada schvaluje výroční zprávu předloženou představenstvem společnosti.
Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za r. 2021.
Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku, a to:
Z dosaženého zisku ve výši 3 649 534,21 Kč po zdanění přidělit 200 000 Kč do sociálního fondu,
200 000 Kč do stimulačního fondu, 2 757 655,00 Kč jako podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře a
491 879,21 Kč převést do fondu obnovy.
viz - příloha zápisu č. 4
Protinávrh - Ing. René Holeček
Valná hromada schvaluje výroční zprávu předloženou představenstvem společnosti
Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za r. 2021
Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku, a to: z dosaženého zisku ve výši 3 649 534,21 Kč
po zdanění rozdělit takto:
příděl na účet nerozděleného zisku 328 348,21 Kč
příděl na zisku k rozdělení mezi akcionáře 3 321 186 Kč
viz - příloha zápisu č. 5
Žádosti o vysvětlení - Ing. Miroslav Frank
- kde byla nebo je zveřejněna zpráva o vztazích
- jaká byla výše kalkulovaného zisku u vodného a stočného pro obce a města v r. 2021, jaký je plán na
r. 2022,
- zda získal Vak do provozování nové lokality pro provozování vodovodů a kanalizací, kde a jestli v
rámci koncesních řízení, s jakou kalkulovanou mírou zisku,
- účastnil se Vak v r. 2021 koncesních a výběrových řízení, kolika,
- jaký byl pro tyto projekty kalkulovaný zisk,
- kolik výběrových řízení firma realizovala na stavební práce a kolik jich zadala v r. 2021,
- jaké bylo pořadí firem, která zakázku získala a za jakou cenu,
- kolik firma proinvestovala z dotací,
- k výši odpisů - jak byly investice financovány,
- jakou částku uvádí informace pro Min. zemědělství,
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- jaký byl plán obnovy na r. 2021 a jak byl splněn,
- z jakých zdrojů byl financován,
- jaký je na r. 2022,
- jestli existují a co je obsahem finančních zápůjček od měst a obcí, ev. pro města a obce od
společnosti,
- na co bude použit nerozdělený zisk,
- jaké ostatní ev. statutární fondy společnost má, v jaké výši,
- žádá o poskytnutí směrnice či jiného nařízení, které upravuje sociální a stimulační fond, jaká jsou
pravidla čerpání z těchto fondů, jestli z nich čerpali členové orgánů společnosti, kdo čerpání z těchto
fondů kontroluje,
- kdy byl zřízen a jaká jsou pravidla pro čerpání z fondu obnovy, zda byl někdy čerpán,
- jaké finanční prostředky má společnost na bankovních účtech a na termínovaných vkladech k 31. 12.
2021,
- jakou má společnost dividendovou politiku,
- kde se nacházejí umělecká díla ve vlastnictví společnosti,
- jak funguje Nadační fond VAK Trutnov, kdo je vlastníkem, jsou poskytovatelé příspěvků do Nadace
smluvními partnery Vaku, odkdy jsou napojeny na vodárenskou strukturu Vaku,
- jestli realizovaly stavební společnosti pro Vak opakované zakázky.
viz - příloha zápisu č. 6
Ředitel společnosti Ing. Josef Moravec konstatoval, že většina požadovaných údajů je obsažena ve
výroční zprávě společnosti a dalších dokumentech, které je společnost na základě příslušných zákonů
a nařízení povinna zveřejňovat.
Společnost získala do provozování vodohospodářská zařízení v Malé Úpě, Bobích Loukách, v Peci
pod Sněžkou a části Trutnova, a to zčásti na základě výběrového řízení, zčásti obchodními dohodami
na základě smluv.
Kalkulace výše zisku je stejná, jako na všech ostatních lokalitách.
Rozhodnutí o výběru nabídek je zveřejněno na webových stránkách společnosti.
Obdržené dotace činily v r. 2021 – 8,099 mil. Kč.
Zápůjčky od měst a obcí jsou uvedeny ve výroční zprávě, společnost žádné další neposkytla.
Z Fondu obnovy šlo v roce 2021 - 51,34 mil. Kč na opravy infrastrukturního majetku, investice do
infrastrukturního majetku činily 36,74 mil. Kč. Plánované opravy byly při realizaci převedeny do
investic.
Fond je financován z odpisů, dotací, zápůjček a vodného a stočného, zůstatek je 29,763 mil. Kč.
V plánu na r. 2022 je na opravy infrastrukturního majetku 61,34 mil. Kč, investice 106,81 mil., Kč,
financováno bude z odpisů, dotací a zápůjček. Dosud čerpáno nebylo.
Ze stimulačního fondu bylo čerpáno 378 tis. Kč, ze sociálního 655 tis. Kč. Výše jsou upraveny
kolektivní smlouvou, kontrolovány ředitelem, ekonomickým náměstkem a mzdovou účetní.
Společnosti byly poskytnuty bezúročné zápůjčky na rozsáhlé investiční akce.
Společnost žádné zápůjčky neposkytla.
Na provozních účtech má společnost aktuálně 34,422 mil. Kč.
Dividendovou politiku společnost nemá, dividendy dosud nevyplácela.
Umělecká díla byla na společnost převedena při jejím založení z majetku státního podniku, bylo
oceněno pořizovací cenou.
Nadační fond realizuje podporu společenských a kulturních akcí v souladu s vlastními stanovami.
Přispěvateli jsou nadační partneři další podnikatelské subjekty. Nejsou napojeni na vodárenskou
strukturu Vaku.
Rozhodnutí o výběrových řízeních jsou na webu.
Žádosti o vysvětlení – Mgr. Ing. Miroslav Frank:
- jaké odměny za výkon funkce obdrželi členové orgánů společnosti v r. 2021, na základě jaké
směrnice se stanovují,
- kdo obdrží tantiémy, jak je určována jejich výše,
- na základě jakého dokumentu, kdo to určuje,
- jestli je představenstvu známo usnesení NS týkající se odměňování členů orgánů společnosti,
- jaký byl plánovaný průměrný výdělek ve společnosti v r. 2021, jaký byl dosažen,
- jaký je plánovaný průměrný výdělek na tento rok.
viz - příloha zápisu č. 7
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Ing. Moravec konstatoval, že členové orgánů společnosti žádné odměny neobdrží, ev. odměňování
stanovuje smlouva o výkonu funkce.
Průměrný výdělek v r. 2021 byl plánován ve výši 34 294 Kč - realizován ve výši 34 258 Kč.
Na tento rok je plánován ve výši 35 970 Kč.
Mgr. Veronika Blažková, zastupující akcionáře Ing. René Holečka, se dotázala, jaká jsou pro výpočet
pravidla.
Zástupce ředitele pro věci ekonomické a obchodní Bc. Luboš Spěvák uvedl, že se vychází z konkrétní
ekonomické situace a tu aktuálně nelze předjímat.
Ing. Moravec konstatoval, že kolektivní smlouva je k nahlédnutí.
Ing. Jaroslav Licehamr se dotázal, kdy byla umělecká díla, která společnost vlastní, zapsána do
majetku, zda jsou aktuální znalecké posudky na jejich ev. tržní hodnotu.
Ing. Moravec konstatoval, že zapsána byla při založení společnosti, o tržní hodnotě se neuvažovalo,
zpracování znaleckých posudků by bylo drahé.
Ing. Licehamr podal podnět představenstvu, aby auditor cenu zohledňoval.
Ing. Pavel Dobranský se dotázal, jaká je kvalita vyprodukované vody, jestli probíhá testování a jaké
jsou náklady na úpravny.
Dále na rozdíl mezi plánem a uskutečněným ziskem ve společnosti v r. 2021 a 2022, proč je tak
vysoká částka na nerozděleném zisku, proč není využit na snížení závazků u úvěrových institucí.
Ing. Moravec uvedl, že kvalita vody je testována v akreditované laboratoři, náklady sestávají z mnoha
položek. Náklady a výnosy jsou v kalkulaci vodného a stočného, cena se navyšuje, ale vzhledem k
dotacím je třeba se vejít do limitu.
Částečně je rozdíl následkem nižšího odběru v období covidu, aktuálně bude ovlivněn nárůstem cen
energií, výdaje se projeví v cenách vodného a stočného - nárůst cca o 7 Kč.
Úroky jsou spláceny podle plánu, v r. 2021 si společnost nový úvěr nevzala.
Ing. Licehamr se dotázal na "businessplán" - na kolik let se plánuje.
Ing. Moravec uvedl, že plán se tvoří vždy na podzim a to na následující rok, bude se schvalovat v
listopadu na příští rok. Vychází z kalkulace nákladů a výnosů, plánují se opravy a postupná obnova
infrastruktury.
Protest - Ing. Jaroslav Licehamr - proti odmítnutí poskytnutí podnikatelského záměru.
Protest je v plném znění přílohou č. 8 tohoto zápisu
viz - příloha zápisu č. 8
Václav Török se dotázal, jestli se bude měnit technologie úpravy vody dále, jak nakupuje společnost
technologie.
Ing. Moravec odpověděl, že kompletní rekonstrukce úpraven vody proběhly v r. 2012 - 2014. Cenu
energií má zatím společnost fixovanou, nadále se bude řešit podle situace.
Ing. Licehamr se dotázal, proč došlo k navýšení - viz ř. 29 ve výkazu zisků a ztrát, požádal o doložení k
zápisu.
Dále - jak má společnost zajištěny dohody se subdodavateli na plánované opravy vzhledem k
navyšování cen služeb i produktů. Požádal o plán oprav.
Ing. Moravec uvedl, že stěžejní opravy jsou vysoutěžené a smlouvy jsou na fixní cenu.
Ing. Dobranský se dotázal, proč jsou málo čerpány některé fondy, například sociální.
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Bc. Luboš Spěvák konstatoval, že byly nižší požadavky například na rekreaci, aktuální návrh to
zohledňuje, je na nižší částku.
Ing. Moravec odpověděl, že výplata z fondů se řídí aktuálními požadavky. Nicméně je třeba ponechat i
rezervu pro případ, že by společnost více investovala a měla menší zisk.
Ing. Hendrych doplnil s tím, že představenstvo považuje čerpání fondů za optimální. Je třeba vycházet
z kolektivní smlouvy.
Zdeněk Rychtera, zastupující akcionáře ČTK se dotázal, proč byly investovány tak vysoké částky do
kanalizace obce Vysoký svah a dále, jak probíhají soudní jednání, kde je společnost žalována.
Ing. Moravec uvedl, že ve zmíněné oblasti byly problémy s pitnou vodou - viz dotace na investice v 1.
zónách KRNAPu.
Pouze jeden ze soudních sporů je ukončen, a to v neprospěch společnosti, nicméně písemné
vyhotovení společnost ještě nemá.
Ing. Licehamr se dotázal, kdo společnost u soudu zastupuje a jestli ve zbývajících soudních sporech
má společnost naději na úspěch, zda byly vytvořeny opravné položky.
Ing. Moravec konstatoval, že společnost zastupuje právní kancelář ISK Legal a dále Mgr. Beránek. Je
nezbytné, aby se společnost proti napadení bránila. Výsledkem prohraného soudního sporu je
neplatnost usnesení o rozdělení zisku, částka zůstane na účtu nerozděleného zisku.
Opravné položky vytvořeny nejsou.
Společnost zaplatí pouze soudní výlohy.
O tom, jestli bylo na VH přijato špatné rozhodnutí musí rozhodnout nestranný orgán.
Ing. Aleš Babor konstatoval, že bylo odpovězeno na žádosti o vysvětlení k bodu č. 5 pořadu
jednání valné hromady a podle stanov společnosti se nejprve bude hlasovat o návrhu představenstva.
Na hlasovacím lístku „B“ hlasovali akcionáři o schválení výroční zprávy a řádné účetní závěrky
za rok 2021. Pro schválení výroční zprávy hlasovalo 99,87 %, pro schválení řádné účetní závěrky
hlasovalo 99,87 % přítomného počtu hlasů.
Valná hromada schválila výroční zprávu za rok 2021.
Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku za rok 2021.
viz - příloha zápisu č. 3
Na hlasovacím lístku „C“ hlasovali akcionáři o schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2021
podle návrhu představenstva. Proti hlasovalo 99,99 % přítomného počtu hlasů.
Valná hromada návrh na rozdělení zisku za rok 2021 podle předloženého návrhu
představenstva neschválila.
viz - příloha zápisu č. 3
Na hlasovacím lístku „G“ hlasovali akcionáři o schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2021
podle návrhu akcionáře Mgr. Ing. Franka. Proti hlasovalo 99,99 % přítomného počtu hlasů.
Valná hromada neschválila návrh na rozdělení zisku za rok 2021 podle předloženého návrhu
akcionáře Mgr. Ing. Franka
viz - příloha zápisu č. 3
Na hlasovacím lístku „H“ hlasovali akcionáři o schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2021
podle návrhu akcionáře Ing. René Holečka. Pro hlasovalo 7,36 %, proti hlasovalo 92,63 % přítomného
počtu hlasů.
Valná hromada neschválila návrh na rozdělení zisku za rok 2021 podle předloženého návrhu
akcionáře Ing. René Holečka.
viz - příloha zápisu č. 3
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K bodu programu č. 6: Babor přednesl návrh na změnu stanov společnosti, a to změnu
související s přeměnou zaknihovaných akcií na listinné.
Návrh usnesení:
- Valná hromada schvaluje v § 12 odst. 1 stanov společnosti nahrazení celého textu
„ 1. Základní kapitál společnosti je rozdělen na:
77 509 ks kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1 000 Kč v zaknihované podobě
476 021 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1 000 Kč v listinné podobě s omezenou
převoditelností 1 akcie na jméno o jmenovité hodnotě 1 000 Kč v zaknihované podobě s omezenou
převoditelností“
za text
„ 1. Základní kapitál společnosti je rozdělen na:
77 509 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1 000 Kč v listinné podobě bez omezení převoditelnosti“
476 022 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1 000 Kč v listinné podobě s omezenou
převoditelností“
- § 12 odst. 2 stanov společnosti se nahrazuje textem „Listinné akcie na jméno jsou vydány jako
hromadné akcie, kdy každá hromadná akcie nahrazuje určitý počet akcií se jmenovitou hodnotou 1
000,-Kč.“
- § 13 odst. 1 stanov společnosti se nahrazuje textem „Akcie na jméno s omezenou převoditelností
uvedené v § 12 odst. 1, jakož i všechna práva s ní spojená, je převoditelná pouze s předchozím
souhlasem valné hromady společnosti.“
- v § 21 odst. 2 se mění znění poslední věty na „Představenstvo je povinno zajistit k rozhodnému dni
seznam akcionářů na jméno vedený společností.“
- v § 25 odst. 2 se vypouští věty „Pokud společnost vydala zaknihované akcie, nemusí žádat o nový
výpis z evidence zaknihovaných cenných papírů. Nabyvatel akcie je oprávněn prokázat právo účasti na
náhradní valné hromadě jinak.“
Změna stanov nabude účinnosti zápisem přeměny akcií do obchodního rejstříku.
Návrh usnesení byl v plném znění součástí pozvánky na valnou hromadu.
Ing. Licehamr se dotázal na odůvodnění změny podoby akcií vzhledem k nutným nákladům.
Ing. Moravec uvedl, že kalkulace zatím není, ale společnost se nadále vyhne placení za zaknihované
akcie CDCP.
Předseda valné hromady doplnil s tím, že představenstvo považuje sjednocení akcií za optimalizaci
akcionářské struktury.
Ing. Dobranský se dotázal, jaký je rozdíl ohledně výkupu akcií mezi zaknihovanými a listinnými
akciemi. Co se stane s vykoupenými akciemi.
Ing. Babor uvedl, že při výkupu zaknihovaných akcií je třeba účast obchodníka s cennými papíry.
Možnosti naložení s akciemi jsou uvedeny v ZOK.
Mgr. Blažková se dotázala na načasování předpokládané výměny akcií.
Ing. Babor uvedl, že ve 2. polovině roku 2022.
Vzhledem k tomu, že v zákonné lhůtě nebyly podány jiné návrhy ani protinávrhy, vyzval
předseda valné hromady k hlasování.
Na hlasovacím lístku „D“ hlasovali akcionáři o změně stanov společnosti. Pro hlasovalo
92,51 % přítomného počtu hlasů emisí 002 a 005, proti hlasovalo 99,92 % z přítomného počtu hlasů
akcionářů majících akcie emise č. 001.
Valná hromada změnu stanov společnosti podle předloženého návrhu neschválila.
viz – příloha zápisu č. 3
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K bodu programu č. 7: Předseda valné hromady přednesl návrh rozhodnutí o výkupu
vlastních akcií.
Usnesení:
Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s., konaná dne 30. 5. 2022, schvaluje:
- nabytí vlastních akcií společnosti, znějících na jméno v listinné podobě bez omezení převoditelnosti o
jmenovité hodnotě 1 000,- Kč veřejným návrhem smlouvy na koupi akcií, a to do počtu 20 000 kusů
akcií o celkové jmenovité hodnotě 20 000 000,- Kč
- určuje, že společnost může nabývat vlastní akcie společnosti do 31. 12. 2022
- určuje, že společnost si může ponechat vlastní akcie společnosti na dobu 5 let od tohoto rozhodnutí
valné hromady
- určuje cenu za nabytí vlastních akcií společnosti ve výši 650,- Kč za 1 ks akcie
- pověřuje společnost CENTIN, a.s., aby jménem společnosti veřejný návrh smlouvy na koupi akcií
realizovala
- usnesení o výkupu vlastních akcií nabývá účinnosti dnem zápisu změny podoby a formy do
obchodního rejstříku.
Návrh usnesení byl v plném znění součástí pozvánky na valnou hromadu.
Předseda valné hromady dále konstatoval, že představenstvu byl dne 11. 5. 2022 doručen protinávrh
akcionáře Mgr. Ing. Miroslava Franka k návrhu rozhodnutí o výkupu vlastních akcií.
Protinávrh včetně stanoviska představenstva byl uveřejněn dne 21. 5. 2022 v Obchodním věstníku, na
webových stránkách společnosti a byl akcionářům k dispozici na valné hromadě.
viz - příloha zápisu č. 9
Ing. Dobranský se dotázal, jestli navržená cena za akcii znamená, že majetek společnosti byl za 30 let
znehodnocen.
Předseda valné hromady konstatoval, že se jedná o obchodní nabídku.
Ing. Moravec konstatoval, že cena je na základě poměrné částky vlastního kapitálu na 1 akcii. V první
vlně bylo vykupováno za 500 korun a zájem byl velký.
Předseda valné hromady konstatoval, že vzhledem k tomu, že nebyla schválena přeměna
podoby akcií, je projednávání tohoto bodu – výkupu listinných akcií – bezpředmětné a nebude se
projednávat.
K bodu programu č. 8: Předseda valné hromady přečetl návrh na zvýšení ZK.
Usnesení:
1. Valná hromada Společnosti dle § 474 a násl. zákona č. 90/2012 Sb (ZOK) schvaluje zvýšení
základního kapitálu Společnosti peněžitými vklady z dosavadní výše základního kapitálu 553 531 000,Kč na novou výši základního kapitálu 609 531 000,- Kč, a to upsáním 56 000 kusů nových akcií o
částku ve výši 56 000 000,- Kč (slovy: padesát šest milionů korun českých), s tím, že:
a) vlastní kapitál bude navýšen zvýšením základního kapitálu úpisem nových akcií s emisním kursem 1
344,- Kč (resp. 1 500,- Kč v druhé fázi úpisu) za každou akcii, jak se podává z tohoto usnesení níže.
Tím dojde ke zvýšení základního kapitálu o 56 000 000,- Kč, a dále k získání částky ve výši nejméně
18 153 229,- Kč z emisního ážia.
b) upisování nad částku 56 000 000,- Kč se nepřipouští, upisování pod částku 56 000 000,- Kč se
připouští. O konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo společnosti.
c) na zvýšení základního kapitálu bude upisováno celkem 56 000 kusů nových akcií, které budou
vydány jako listinné akcie ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč
d) v souladu s § 484 odst. 1 ZOK má každý akcionář Společnosti vlastnící akcie Společnosti k
rozhodnému dni pro konání valné hromady přednostní právo na úpis části nových akcií v poměru
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jmenovité hodnoty jeho akcií k základnímu kapitálu Společnosti („Přednostní právo“) s tím, že nové
akcie upisované s využitím Přednostního práva budou upisovány na základě veřejné nabídky.
e) nové akcie bude možné s využitím Přednostního práva upsat peněžitými vklady v poměru 1:10, tj.
na každých 10 ks stávajících akcií bude připadat 1 ks nové akcie. Pokud by výsledek upisovacího
poměru nevedl k upsání celých nových akcií, bude tento výsledek zaokrouhlen směrem dolů na
nejbližší nižší počet celých nových akcií. Využití Přednostního práva stávajících akcionářů vlastnících
1–9 ks dosavadních akcií se stanoví tak, že bude možné upsat 1 ks nové akcie.
f) využití Přednostního práva upsat nové akcie přísluší držitelům akcií stávajících emisí akcií tak, že
mohou upsat nové akcie pouze emise, jejíž jsou držiteli, tedy jak s omezenou, tak neomezenou
převoditelností.
g) emisní kurs každé jedné Nové akcie upsané na základě veřejné nabídky bude činit 1 344,- Kč a
bude splacen pouze v penězích, z čehož 1 000,- Kč představuje částku zvýšení základního kapitálu
Společnosti a částka 344,- Kč emisní ážio
h) nové akcie ani žádná jejich část nebudou upsány na základě dohody akcionářů Společnosti podle §
480 až § 483 ZOK a jejich upisování se nezúčastní žádný obchodník s cennými papíry.
i) představenstvo uveřejní veřejnou nabídku na úpis nových akcií s využitím Přednostního práva na
internetových stránkách Společnosti a v Obchodním věstníku nejpozději ve lhůtě 12 měsíců od přijetí
tohoto rozhodnutí.
j) upisovací lhůta činí 15 (patnáct) dní a nové akcie budou upisovány ve lhůtě, která začne běžet pátý
pracovní den po dni uveřejnění veřejné nabídky pro úpis nových akcií s využitím Přednostního práva.
k) místem upisování akcií bude sídlo společnosti.
l) nové akcie budou upisovány zápisem údajů dle § 481 odst. 2 ZOK do listiny upisovatelů vedené
Společností a akcionář splatí na bankovní účet Společnosti č. 123-6580660247/0100 celý emisní kurs
všech jím upisovaných nových akcií;
2. Připouští se započtení pohledávek dále uvedených zájemců o upsání akcií vůči Společnosti proti
pohledávkám Společnosti na splacení emisního kursu akcií vůči zájemcům o upsání akcií, a to
konkrétně:
a) započtení pohledávky města Pec pod Sněžkou, IČ 00278181, za Společností ve výši 15.033.169,Kč (slovy: patnáct milionů třicet tři tisíc jedno sto šedesát devět korun českých) z titulu zápůjčky na
základě smlouvy o zápůjčce ze dne 30. 3. 2020,
b) započtení pohledávky města Jánské Lázně, IČ 00277967, za Společností ve výši 3.073.000,- Kč
(slovy: tři miliony sedmdesát tři tisíc korun českých) z titulu zápůjčky na základě smlouvy o zápůjčce ze
dne 11. 5. 2020,
c) započtení pohledávky města Svoboda nad Úpou, IČ 00278335, za Společností ve výši 2.841.711,Kč (slovy: dva miliony osm set čtyřicet jedna tisíc sedm set jedenáct korun českých) z titulu zápůjčky
na základě smlouvy o zápůjčce ze dne 23. 10. 2019.
3. Pravidla pro postup uzavření dohod o započtení pohledávek jsou následující:
a) představenstvo Společnosti zájemcům o úpis akcií Společnosti uvedených v odst. 2 doručí písemný
návrh dohody o započtení vzájemných pohledávek, který bude součástí smlouvy o upsání akcií;
b) zájemci o úpis akcií Společnosti jsou povinni akceptovat a doručit Společnosti podepsanou smlouvu
do třiceti (30) kalendářních dní poté, kdy jim bude předán nebo doručen její návrh dle písm. a) výše;
c) smlouvy se všemi zájemci o úpis akcií Společnosti musí být uzavřeny před podáním návrhu na zápis
nové výše základního kapitálu Společnosti dle tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku;
d) smlouvy budou kromě náležitostí dle § 479 ZOK obsahovat (i) specifikaci smluvních stran, (ii)
specifikaci pohledávek, které jsou předmětem započtení, tj. právní důvod vzniku a výši ke dni uzavření
smluv, a (iii) určení rozsahu, v jakém dojde k zániku pohledávek započtením;
e) k započtení pohledávek dojde účinností smlouvy o upsání akcií, jejíž součástí bude dohoda o
započtení vzájemných pohledávek.
4. Valná hromada v souladu s § 21 odst. 3 ZOK schvaluje:
návrh dohody o započtení vzájemných pohledávek, který je součástí smlouvy o upsání akcií, mezi
Společností a upisovatelem ve znění dle přílohy č. [·] zápisu z valné hromady;
5. Valná hromada ukládá představenstvu Společnosti učinit všechna potřebná opatření ke splnění
tohoto usnesení.
6. Úpis nových akcií neupsaných s využitím Přednostního práva:
a) nové akcie, které nebudou upsány s využitím Přednostního práva, budou v souladu s § 475 písm. d)
ZOK všechny nabídnuty k upisování na základě veřejné nabídky akcionářům vlastnícím akcie
Společnosti k Rozhodnému dni (,,Dodatečná veřejná nabídka"), a to za následujících podmínek:
b) emisní kurs každé jedné Nové akcie upsané na základě Dodatečné veřejné nabídky bude činit 1
500,- Kč a bude splacen pouze v penězích, z čehož 1 000,- Kč představuje částku zvýšení základního
kapitálu Společnosti a částka 500,- Kč emisní ážio
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c) představenstvo uveřejní Dodatečnou veřejnou nabídku na internetových stránkách Společnosti a v
Obchodním věstníku nejpozději ve lhůtě 14 měsíců od přijetí tohoto rozhodnutí
d) na základě Dodatečné veřejné nabídky budou nové akcie upisovány ve lhůtě dvou týdnů, která
začne běžet pátý pracovní den po dni uveřejnění Dodatečné veřejné nabídky
e) v rámci Dodatečné veřejné nabídky bude každý akcionář Společnosti oprávněn podat závaznou
objednávku na úpis až všech Nových akcií, které nebyly upsány s využitím Přednostního práva, za
splnění následujících podmínek:
- objednávka bude podána ve formátu, způsobem a s náležitostmi uveřejněnými společně s
Dodatečnou veřejnou nabídkou
- objednávka bude obsahovat neodvolatelné pověření k úpisu objednaných nových akcií zápisem
údajů dle § 481 odst. 2 ZOK do listiny upisovatelů a vypořádání vydání upsaného počtu nových akcií
- akcionář předloží neodvolatelný souhlas s případným krácením objednávky postupem níže a
pověření k úpisu menšího než objednaného počtu nových akcií, a to v závislosti na výsledku takového
krácení
- akcionář předloží požadované informace a dokumenty umožňující úpis objednaných nových akcií v
souladu s bodem d) výše a uzavře s ním za tímto účelem smlouvu, jinak se k takové objednávce
nepřihlíží;
- nejpozději s doručením objednávky na úpis nových akcií v rámci Dodatečné veřejné nabídky složí
akcionář na bankovní účet Společnosti č. 123-6580660247/0100 peněžní prostředky rovné 100 %
emisního kursu všech jím objednaných nových akcií, které budou na daném účtu bezúročně vedeny za
účelem úpisu a vypořádání vydání upsaného počtu nových akcií
- v případě krácení objednávky akcionáře postupem - viz níže bude odpovídající část emisního kursu
akcionáři poukázána na účet, z něhož byla zaplacena, a to do třech pracovních dnů od oznámení
výsledků úpisu na základě Dodatečné veřejné nabídky
- v případě, že souhrnný počet nových akcií objednaných akcionáři v rámci Dodatečné veřejné nabídky
přesáhne počet nových akcí, které budou v rámci Dodatečné veřejné nabídky akcionářům nabídnuty,
budou jednotlivé objednávky úpisu kráceny dle níže uvedeného postupu
Koeficient K
Počet nových akcií = * Počet nových akcií v rámci nabídky
(Nejnižší celé číslo)
Součet všech koeficientů K
Kdy:
K - znamená koeficient akcionáře vypočtený dle vzorce níže
Počet akcií objednaných akcionářem
K = Podíl akcionáře na ZK *
Celkový počet nabízených akcií
f) Dodatečné veřejné nabídky se budou moci účastnit akcionáři Společnosti vlastnící akcie Společnosti
k Rozhodnému dni.
Návrh usnesení byl v plném znění součástí pozvánky na valnou hromadu.
Žádosti o vysvětlení - Mgr. Ing. Miroslav Frank
- jak byla stanovena cena 1344,- Kč a tedy emisní ážio 344,- Kč,
- jak vznikly pohledávky obcí Pec pod Sněžkou, Svoboda nad Úpou, Jánské Lázně,
- kdo obdrží tantiémy, kteří členové PAS a DR,
Dále – viz výše příloha zápisu č. 8
Příloha zápisu č. 10
Ing. Moravec konstatoval, že cena je na základě poměrné části vlastního kapitálu na 1 akcii, emisní
ážio je rozdíl mezi nominální hodnotou a emisním kurzem.
Smlouvy s pohledávkami jsou k nahlédnutí, splatnost pohledávek je 1 rok a jsou bezúročné.
Tantiémy nejsou a nebudou vyplaceny členům PAS a DR.
Závazky ke společníkům jsou na základě smlouvy o zápůjčce a jsou vedeny jako krátkodobé finanční
výpomoci.
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Na hlasovacím lístku „F“ hlasovali akcionáři o schválení zvýšení ZK. Pro hlasovalo 92,51 %
všech přítomných akcionářů, 100 % přítomných akcionářů emisí č. 002 a 005. Zdrželo se 98,21 %
přítomných akcionářů emise č. 001.
Valná hromada zvýšení ZK podle předloženého návrhu neschválila.
viz – příloha zápisu č. 3
Ing. Miroslav Frank - žádost o zaslání zápisu z valné hromady a notářského zápisu.
viz - příloha zápisu č. 11
Ing. Jaroslav Licehamr - žádost o zaslání zápisu z valné hromady.
viz - příloha zápisu č. 12
Předseda valné hromady oznámil konečné výsledky všech hlasování a valnou hromadu
ukončil v 12.50 hodin.

Předseda ........................................................

Zapisovatelka ........................................................

Ověřovatelé zápisu ........................................................ a ........................................................
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Přílohy:
1. Kopie oznámení o konání valné hromady.
2. Prezenční listina akcionářů, protokol o prezenci na valné hromadě provedené v 10.00 hod.
3. Protokoly o výsledku hlasování na hlasovacích lístcích „A“, „B“, „C“, „D“, „F“, „G", „H“
4. Protinávrh k bodu č. 5 – Mgr. Ing. Miroslav Frank a stanovisko představenstva
5. Protinávrh k bodu č. 5 - Ing. René Holeček
6. Žádosti o vysvětlení – Mgr. Ing. Miroslav Frank
7. Žádosti o vysvětlení – Mgr. Ing. Miroslav Frank
8. Protest - Ing. Jaroslav Licehamr
9. Protinávrh k bodu č. 7 – Mgr. Ing. Miroslav Frank a stanovisko představenstva
10. Žádosti o vysvětlení – Mgr. Ing. Miroslav Frank
11 Žádost o zaslání zápisu – Mgr. Ing. Miroslav Frank
12. Žádost o zaslání zápisu - Ing. Jaroslav Licehamr
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Predstavenstvo spoleénosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.

zapsané V obchodnim rej stﬁku vedeném Krajskym soudem V Hradci Krélové oddil B, Vloika 1006,
se sidlem: Trutnov, nébreil' Véclava Havla 19, P86? 541 01, identiﬁkaéni 61510: 601 08 711,

svolévé na den 30. kvétna 2022 V 10.00 hodin

RADNOU VALNOU HROMADU,

které se bude konat v zasedaci mistnosti V sidle spoleénosti V Trutnové.

Pof‘ad jednéni:
1. Zahéjem’, ovérenl’ usnééem’schopnosti valné
hromady.
2. Volba predsedy valné hromady,zapisovatele,
ovérovatelﬁ zépisu
aosob povérenych
séiténim hlasﬁ.
3. Vyroém' zpréva za rok 2021, zpréva
predstavenstva o podnikatelské oinnosti
spoleénosti aostavu majetku V roce 2021,
zpréva predstavenstva o vztazich mezi
propojenymi osobami V r. 2021, névrh
na schvéleni rédné ﬁéetni zévérky Véetné
névrhu na rozdéleni zisku a seznémeni
se zprévou auditora.

4. Zpréva dozoréi rady o prezkouméni rédné
L'léetm' zévérky, névrhu na rozdéleni zisku
2a rok 2021 a zprévy o vztazich mezi
propojenymiosobamivr. 2021.
5. Schvéleni Wroéni zprévy, rédné L'léetni
zévérky za rok 2021 anévrhu na rozdélem’
zisku za rok 2021.
6. Rozhodnuti o zméné stanov spoleénosti —
zména podoby akcii
7. Rozhodnutiovykupu Vlastnich akcii
8. Rozhodnutr’ozvyéeni zékladm’ho kapitélu
9. Zévér.

Rozhodny den: Rozhodnym dnem k ﬁéasti na valné hromadé je 23. kvéten 2022. Valné hromadyjsou
oprévnéni se uéastnit a vykonévat na m’ hlasovacr' prévo pouze ti akcionéri s akciemi najméno, kteri
jsou zapséni V seznamu akcionérﬁ vedeném spoleénosti, a déle akcionéri s akciemi na majitele, kteri

Vlastnili tyto akcie k rozhodnému dni, a to i V pfl’padé, 26 p0 rozhodném dnu dojde k prevodu cenného
papiru. V pﬁpadech uréenych zékonem mﬁie samostatné prevoditelné, popﬁpadé jiné prévo spojené
s cennymi papiry, uplatﬁovat Vﬁéi spoleénosti pouze osoba, kteréje oprévnéna vykonévat toto préwo
k rozhodnému dni.

Prezence akcionéf'ﬁ bude zahéjena v 9.30 hodin V misté konéni valné hromady. Valné hromady
se mﬁie zﬁéastnit kaidy akoionéf’ osobné, nebo na zékladé plné moci. Akcionénv' se prokéie platnym
prﬁkazem totoinosti, zéstupce déle plnou moci s ﬁredné ovérenym podpisem akcionére. Plné moc
pro zastupovéml' na valné hromadé musi byt pisemné a musi z ni vyplyvat, zda byla udélena
pro zastoupem’ najedné nebo na Vice valnych hromadéch. Zéstupce prévnické osoby predloii navic
platny Vypis zobchodm’ho rejstﬁku. Zéstupce akcionére — oboe (mésta) je povinen prokézat své
oprévnéni k ﬁéasti na valné hromadé rozhodnutim zastupitelstva obce (mésta) o jeho delegaci
na valnou hromadu V souladu s ust. § 84 odst. 2 pism. f) zék. é. 128/2000 Sb. 0 obcich.
Vyroéni zpréva, rédné ﬁéetni zévérka, zpréva dozoréi rady a névrh smluv o Vykonu funkce pro éleny
predstavenstva a dozoréi rady jsou k nahlédnuti od 30. dubna 2022 V pracovm’ch dnech od 9.00
do 13.00 hod. V sidle spoleénosti a souéasné uverejnény 1121 www strénkéch spoleénosti www.vaktu.cz.
K bodu E. 2 — névrh usnesem’: Valné hromada volr' predsedu valné hromady, zapisovatele,
2 ovérovatele zépisu a osobu povérenou séiténim blasﬁ.
Zdﬁvodném’: Toto usneseni vyply'Vé z § 26 odst. 1 stanov spoleénosti.
K bodu E. 3 — vyjédreni predstavenstva: Pfedstavenstvo timto plni svou povinnost dle ust. § 436 ZOK
zpracovat a predloiit tyto dokumenty k projednéni valné hromadé. O tomto bodu poradu jedném' se
nehlasuje.
K bodu E. 4 — vyjédreni predstavenstva: Zpréva dozoréi rady za rok 2021 obsahuje informace
o kontrolni éinnosti dozorél' rady V roce 2021 a jeji stanovisko k rédné uéetni zévérce za rok 2021,

k ne’wrhu na rozdélem’ zisku za rok 2021 a zprévy o vztazich mezi propojenymi osobami V r. 2021,
vychézejici zpfezkouméni techto dokumentﬁ dozor6i radou v souladu s ust. § 447 odst. 3 ZOK.
O tomto bodu poradu jednéni' se nehlasuje.

K bodu 6. 5 — névrh usnesenl’:

Valné hromada schvaluje vyro6ni zprévu predloienou predstavenstvem spole6nosti.
Valné hromada schvaluje rédnou 1’16etni zévérku za r. 2021.
Valné hromada schvaluje névrh na rozdéleni zisku, a to: z dosaieného zisku ve vyéi 3 649 534,21 K6
po zdanéni rozdélit takto:
Pfidél do sociélm’ho fondu
Pﬁdél do stimula6n1'ho fondu
Pridél na ﬁ6et nerozdéleného zisku

Podil na zisku k rozdélem’ mezi akcionére (déle jen

200 000,00 K6
200 000,00 K6
1 588 941,21 K6

1 660 593,00 K6

,,dividenda“)

Zdﬁvodneni’: Podle zékona a stanov spole6nosti pfedklédé pfedstavenstvo valne’ hromadé vyroéni
zprévu,jej1’i sou6ésti je zpréva pfedstavenstva o podnikatelske’ 6innosti a stavu majetku spole6nosti.
Podle ust. § 20 odst. 2 pism. 1n) stanov schvaluje vyro6ni zprévu valné hromada. Ve smyslu ust. § 20
odst. 2 pism. m) stanov spole6nosti schvaluje valné hromada rédnou L'16etni zévérku. U6etni zéverku
po jejim projednéni dozor61’ radou a odsouhlasenou auditorem pfedklédé valné hromadé ke schvélenl’
predstavenstvo spole6nosti. Na zékladé hospodéfskych vysledkﬁ spole6nosti pf‘edklédé predstavenstvo
névrh na rozdélem’ zisku valné hromadé, do jeji’i Vyluéné pﬁsobnosti rozhodnuti o rozdéleni’ zisku
nebo nhradé ztréty a stanovem’ podilu na zisku (dividend) a tantie’m néleii (ust. § 20 odst. 2 pism. m)
stanov spole6nosti). O rozdéleni’ zisku spole6nosti rozhoduje valné hromada na névrh pfedstavenstva
p0 pf‘ezkouméni tohoto névrhu dozoréi radou (ust. § 44 odst. 1 stanov spole6nosti). Pfedstavenstvo
navrhuje rozdelit dosaieny zisk pfidélenim jeho déle uréenych 6ésti do fondﬁ
spole6nosti, zﬁzenych v souladu s ust. § 49 stanov spole6nosti.
Pﬁdély do sociélniho fondu a do stimula6n1’ho fondu budou pouiity na plnéni zévazkﬁ spole6nosti vﬁ6i
zaméstnancﬁm, které vyplyvaji z Kolektivni smlouvy, platné pro rok 2022. Cast zisku bude preveden
na {16et nerozdéleného zisku z dﬁvodu nejiste' ekonomické situaci na trhu s energiemi, rflstem inflace a
rﬁstem ﬁrokovych sazeb u investi6nich nvérﬁ spole6nosti.
Dividenda navrhované k rozdéleni mezi akcionére spole6nosti tedy 6ini 3 K6 na jednu akcii pfed
Zdanénim.
Rozhodnym dnem pro uplatnéni préva na podil na zisku (dividendu) je rozhodny den pro prévo 1'16asti
na valné hromadé, které rozhodla o vyplate podilu na zisku akcionérﬁm za rok 2021, tj. rozhodny den
je 23. kvéten 2022.
VVplata podilu na zisku (dividendy) probéhne v terminu od 1. rijna 2022 do 31. prosince 2022.
Vypléceny podil na zisku bude zdanén podle zékona o danich Z prijmu ve znéni pozdej§ich pfedpisﬁ.
Pro zdaneni podilu na zisku zahrani6nich oprévnénych osob budou uplatnény mezinérodni smlouvy o

zamezeni dvoji'ho zdanéni.

Z povereni’ predstavenstva spole6nosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s. a na zékladé smluvniho
vztahu, zaji6t’uje vyplatu dividend pro Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. spole6nost CENTIN, 21.5.,

160 639 99 897, Praha 10, K Boti6i 1453/6, 101 00.

Akcionérﬁm Vlastnicim akcie na jméno V listinné podobé bude podil na zisku (dividenda) vyplacen
bezhotovostnim prevodem peneinich prosti‘edkﬁ na bankovni t16et uvedeny V seznamu akeionérﬁ
spoleénosti, kteiy akcionér sdélil, nebo sdéli’, na zéklade dodéni potrebnych podkladﬁ.
V pﬁpadé, 6e na akcii Vézne zéstavni prévo nebo akcie je predmétem smlouvy o pfevodu préva na
vyplaceni dividendy, je povinen jejich majitel, zéstavni Véritel resp. sprévce, uvedomit 0 této
skute6nosti emitenta a pfedloiit doklady nezbytné k prokézéni svého néroku na vyplatu dividend, a to
nejpozdéji do 31. 6ervence 2022. Pokud se tak nestane, bude dividenda vyplacena akcionéri dle

seznamu akcionérﬁ.
Akcionéi'i mﬁie byt vyplacena dividenda nejpozdeji ve 1h1°1t6 tri let 0d okamiiku jeji splatnosti.

K bodu 6. 6 — Zména stanov — pfeména zaknihovaného cenného papiru na listinny Genny papir
a zména formy akcii.
Névrh usneseni:
- Valné hromada schvaluje V § 12 odst. 1 stanov spole6nosti nahrazeni celého textu
,, 1. Zékladm’ kapitél spole6nosti je rozdélen na:
77 509 ks kmenovych akcii na majitele o jmenovité hodnoté 1 000 K6 V zaknihované podobé
476 021 ks kmenovy'ch akcil' na jméno o jmenovité hodnoté 1 000 K6 V listinné podobé s
omezenou pfevoditelnosti 1 akcie na jméno o jmenovité hodnoté 1 000 K6 V zaknihované
podobé s omezenou pfevoditelnostl'“
za text

,, 1. Zékladni kapitél spole6nosti je rozdélen na:
77 509 ks akcii na jméno o jmenovité hodnoté 1 000 K6 V listinné podobé bez omezem’
pfevoditelnosti“
476 022 ks akcil' na jméno o jmenovité hodnoté 1 000 K6 v listinné podobé somezenou
pfevoditelnosti“

- § 12 odst. 2 stanov spole6nosti se nahrazuje textem ,,Listinné akcie na jméno jsou vydény jako
hromadné akcie, kdy kaidé hromadné akcie nahrazuje ur6ity po6et akcii se jmenovitou hodnotou 1

000,-K6.“

- § 13 odst. 1 stanov spole6nosti se nahrazuje textem ,,Akcie na jméno s omezenou pievoditelnostl'
uvedené V § 12 odst. 1, jakoz i v§echna préva s ni spojené, je pFevoditelné pouze s pfedchozim
souhlasem valné hromady spole6nosti.“
— v § 21 odst. 2 se mém’ znéni posledni Véty na ,,Pfedstavenstvo je povinno zajistit k rozhodnému dni
seznam akcionéfﬁ na jméno vedeny sp01e6nosti.“
- v § 25 odst. 2 se vypou§ti Véty ,,Pokud spole6nost vydala zaknihované akcie, nemusi iédat o novy
vypis z evidence zaknihovanych cennych papirﬁ. Nabyvatel akcie je oprévnén prokézat prévo ﬁ6asti
na néhradm’ valné hromadéjinak.“

Zdﬁvodnéni: Pfedstavenstvo navrhuje pfeménu podoby a to zaknihovany cenny papir na listinny
Genny papir azménu formy akcii z majitele na akcie na jméno a s tim spojenou zménu stanov.
Dﬁvodem je ﬁnan6n1’ uspora prostfedkﬁ pro spole6nost a akcionéfe, které musi vynaklédat pfi vedem'
zaknihovanych akcii v Centrélm’m depozitéf'i cennych papirii a zjednoduéem’ pfevodu cennych papirﬁ
mezi akcionéfi. Po zépisu zmény podoby a formy cennych papirﬁ do obchodniho rejstﬁku povede
seznam akcionéfﬁ spole6nost.

K bodu 6. 7 ~ névrh usneseni: Valné hromada spole6nosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s.,
konané due 30. 5. 2022, schvaluje:
—
nabyti Vlastnich akcil’ spole6nosti, znéjicich na jméno v listinné podobé bez omezem’
pfevoditelnosti o jmenovité hodnoté 1 000,- K6 vefejnym névrhem smlouvy na koupi akcii, a
to do po6tu 20 000 kusﬁ akcii 0 celkovéjmenovité hodnoté 20 000 000,- K6
- ur6uje, ie spole6nost mﬁie nabyvat Vlastni akcie spole6nosti do 31. 12. 2022
- ur6uje, 2e spole6nost si mﬁie ponechat Vlastm' akcie spole6nosti na dobu 5 let 0d tohoto
rozhodnutl' valné hromady
- ur6uje cenu za nabytl' Vlastm'ch akcil' spole6nosti ve vyéi 650,- K6 za 1 ks akcie
— povéfuje spole6nost CENTIN, a.s., aby jménem spole6nosti vefejny névrh smlouvy na koupi
akcii realizovala
- usnesem’ o vykupu Vlastm'ch akcii nabyvé 1'161nnosti dnem zépisu zmény podoby a formy
do obchodniho rej stfiku.

Zdﬁvodnéni: Navriené schvélem’ nabyti Vlastnich akcii spole6nosti se tyké akcii znéjfcich na jméno o
jmenovité hodnoté 1000,- K6, bez omezeni pfevoditelnosti tedy akcii, rozdélenych mezi privétm’
akcionéfe, kteﬁ nejsou municipélm’mi akcionéfi. O takto nabyté akcie mi’IZe spole6nost na zékladé
rozhodnuti pf‘edstavenstva sniiit zékladm’ kapitél nebo je zcizit popf. vydat proti Vkladﬁm

infrastruktumiho majetku do svého zékladniho kapitélu, 6im2 by optimalizovala akcionéfskou
strukturu tak, aby akcie spole6n0sti byly v co nejv6t§i mife soustfedény V rukou vefejnoprévm’ch
korporaci, zejména mést a obci. Podily stévajicich akcionéfﬁ na VSI§1 zékladniho kapitélu zﬁstanou
beze zmény.
K bodu 6. 8 — néwrh usnesem’:
1. Valné hromada Spole6n0sti (116 § 474 a nésl. zzikona 6. 90/2012 Sb (ZOK) schvaluje zvjéeni
zékladniho kapitélu Spole6nosti penéiitymi vklady z dosavadni vyse zékladm’ho kapitélu
553 531 000,— K6 11a novou vy§i zékladm’ho kapitélu 609 531 000,- K6, a to upsénim 56 000 kusﬁ
noch akcii o 6éstku ve Vy§i 56 000 000,— K6 (slovy: padesét sest milionﬁ korun 6eskych), s tim,
is:
a) \1121st111' kapitél budc navysen 21560111111 zékladniho k21pitz’11u 1111156111 110Vyc11 akcif s
emisnim kursem 1344; K6 (resp. 1500; K6 \1 (111111612121 0131511) 78 kaidou akciikjak

b)

c)

d)

e)

D

g)

11)

i)

j)

k)
1)

se podévé 7 1011010 113116562111 1117.0. "11111 dojde ke zvy'seni zékladniho kapitélu 0
56000 000,— K6. :1 (12110 k ziskéni édstky vc vysi 116111116116 18 153 229: K6 2
cn11s111'1102121z1.
upisovém’ 11ad 6éstku 56 000 000,- K6 se nepﬁpou§ti, upisovém’ pod 6éstku
56 000 000,- K6 se pfipousti
na zvy§en1 Zékladniho kapitélu bude upisovéno celkem 56 000 kusﬁ 110vych akcii.
kleré budou vydany jako “31111116 akcie ve 1011116 112111116110 0 111116110V11é 110011016
1 000,— K6
v souladu s § 484 odst. 1 ZOK 11121 kaidy akcionz’tf‘ 811016611050 Vlastnici akcie
Sp01061105ti k 1‘02110d116111u (1111 1110 1(0112'1111 va1116 111‘0111ady 11100110s1111' 111‘éw0 1121 (11113
621511 110vych akcii V 1101116111jmenovité 110d11oty 10110 akcii k zz’lkladnilnu kapitélu
8130106110511 (,Pf‘cdnostni préwo") 5 11m, 7:C 110vé akcie upisované s vyuiitim
I’f‘cdnostniho 111‘z'1va budou 1111150116113! 11:1 zi1k1a<16 \161011'16 nabl’dky
nové akcie bude moiné svyuiitim Pfednostniho préva upsat penéiitymi vklady
v poméru 1:10, ‘11. na kaidych 10 ks stévajicich akcii bude pfipadat 1 ks nové
akcie. Pokud by Vyslcdck upisovaciho 1301116111 nevecll k upsa'm' 00151611 110Vycl1
akci1'. bude 101110 Vysledck xaok1‘0ul11en 5111616111 C1010 11a nejbliisi 111261 13066106151011
110vycl1 akcii. VyuZiti Pi‘ednostniho préva stz'wajicich 211<01011é1ﬁ1 vlasmicich 149 ks
dosavadnich akcii SC stanovi tak, Zc bude 11102116 upsat 1 ks nové akcie.
vyuiiti Pfednostniho préva upsat nové akcie pfislusi driitelﬁm akcii stévajicich
emisi akci1’ tak, ie mohou upsat nové akcie pouze emise, jejii jsou driiteli, tedy jak
s omezenou, tak neomezenou pfevoditelnosti.
emisni k111‘s kaidéjedné Nové akcie 1111321116 1121 zékladé V’Cf'ejné 1121b1dky budc 611111: 1
344,— K6 a bude splacen [DOLIZB v penézfch. 7., 661107, 1 000,— K6 piedstzwuje Castku
711566111 zékladniho kapilélu 8130186110511 a 633t 344,- K6 cmisni £17.10
110Vé akcie ani Zédné jejich 621st nebudou upsény na zékladé dohody akcionéfﬁ
Spole6n0sti podle §480 ai § 483 ZOK a jejich upisovém’ se neZL'16astni Zédny
obchodm'k s cennymi papiry.
pfedstavenstvo uvefejm' vefejnou nabidku na L'lpis novych akcii s vyuiitim
Pfednostm’ho préva na internetovych strénkéch Spole6n0sti a v Obchodm’m
Véstniku nejpozdéji ve 1h1°1t6 12 mésicﬁ 0d pfijeti tohoto rozhodnuti.
upisovaci lhﬁta 61n1 15 (patnéct) dni a nové akcie budou upisovény ve lhﬁté, které
za6ne b62631 péty pracovni den p0 dni uvefejném’ vefejné nabidky pro ﬁpis novych
akcii s vyuiitim Pfednostniho préwa.
mistem upisovﬁni akcii bude sidlo spole6nosti.
nové akcie budou upisovény Zépisem (IdajCI (110 § 481 odst. 2 ZOK d0 listiny
upisovatelﬁ vcdené 8110166110511 8 akcionéf‘ splati 11a bankox'ni (1601 8110166110311 C.
123-6580660247/0100 cely’ 611113111 10115 vsechjim upisovanych 110157611 akci1;

Pf‘ipouéti se zapoétem’ pohledévek déle uvedenych zéjemcﬁ 0 upséni akcii vﬁéi Spoleénosti proti
pohledévkém Spoleénosti na splacem’ emisniho kursu akcii Vﬁéi pfedem uréenym zéjemcﬁm o
upsém’ akcii, a to konkrétné:
a) zapoétem’ pohledévky mésta Trutnov, 16? 00278360, za Spoleénostl’ ve vyéi 28.000.000,- Ké
(slovy: dvacet osm milionﬁ korun éeskSIch) z titulu zépﬁj éky na zékladé smlouvy 0 zépﬁjéce
b) zapoétem’ pohledévky mésta Pee pod Snéikou, 163 00278181, za Spoleénosti ve vy§i
15.033.169,-Ké (slovy: patnéct milionﬁ tficet tfi tisic jedno sto §edesét devét korun éeskych) z
titulu zépﬁjéky na zékladé smlouvy o Zépﬁjéce
c) zapoéteni pohledévky mésta Jénské Lézné, 1C 00277967, za Spoleénostl' ve vyéi 3.073.000,—
K6 (slovy: tfi miliony sedmdesét tfi tisic korun éeskych) z titulu zépﬁjéky na zékladé smlouvy
0 zépﬁjéce.
d) zapoéteni pohledévky mésta Svoboda nad Upou, 1C 00278335, za Spoleénos‘u’ ve VYéi
2.841.711,- K6 (slovy: dva miliony osm set étyficet jedna tisic sedm set jedenéct korun
éeskych) z titulu zépﬁjéky na zékladé smlouvy o zépﬁjéce.
3. Pravidla pro postup uzavfem’ dohod o zapoétem’ pohledévek jsou nésledujici:
a) piedstavenstvo Spoleénosti doruéi piedem uréenym zéjemcﬁm o L'Ipis akcil’ Spoleénosti
pisemny névrh dohody o zapoéteni vzéjemnych pohledévek, ktery bude souééstl’ smlouvy 0
upsém’ akcii,
b) pfedem uréeni zéjemci o ﬁpis akcii Spoleénosti jsou povinni akceptovat a doruéit Spoleénosti
podepsanou smlouvu do tficeti (30) kalendéfnich dm’ poté, kdy jim bude pfedén nebo doruéen
jeji névrh dle pism. a) vy§e;
c) smlouvy se v§emi pfedem uréenYmi zéjemci o L’lpis akcii Spoleénosti musi byt uzavfeny pfed
podénim névrhu na Zépis nové vyée zékladniho kapitélu Spoleénosti dle tohoto rozhodnutl' do
obchodm’ho rejstf‘iku;
budou kromé néleiitosti dle § 479 ZOK obsahovat (i) speciﬁkaci smluvnich stran,
smlouvy
d)
(ii) speciﬁkaci pohledévek, které jsou pfedmétem zapoéteni, tj. prévm’ dﬁvod vzniku a vy§i ke
dni uzavfem' sm1uv, a (iii) uréem’ rozsahu, vjakém dojde k zéniku pohledévek zapoétem’m;
e) k zapoétem’ pohledévek dojde (16innosti smlouvy o upsém’ akcii, jejii souéésti bude dohoda 0
zapoétem’ vzéj emnych pohledévek.
4. Valné hromada v souladu 5 § 21 odst. 3 ZOK schvaluje:
neivrh dohody o zapoéteni vzéjemnych pohledévek, ktery je souéésti smlouvy 0 upsém’ akcii, mezi
Spoleénosti a upisovatelem ve zném’ dle pﬁlohy 6. [0] zépisu z valné hromady;
5. Valné hromada uklédé pfedstavenstvu Spoleénosti uéinit véechna potfebné opatfem' ke splnéni
tohoto usneseni.
6. Upis novych akcii neupsanych s vyuiitim Pfednostniho préva:
a) nové akcie. které nebudou upsa’n)’ s \r'yuiitim I’Fednosmiho préva. budou v 50u1adu 5 § 475
pism. d) ZOK Véechny nabidnuty k upisoveim' na zﬁkladé vei‘ejné nabidky akcionéf‘mn
Vlasmicim akcic 8130106110311 k Rozhodnému dni (,.Dodateéné1 vei‘ejné nabidka"). a to 221
neisledqiicich podminek:
b) emisnf kurs kaidéjedné Nm'é akcie upsané na zékladé Dodal‘eéné vef‘ejné nabidky bude éinit
1 500— KC 21 bude splaccn pouzc v penézich. z échoi 1 000,— Ké pf‘edstavuje éélst‘ku lj'éeni
zékladniho kapitz’xlu Spolcénosti a Czistka 500,— K6 emisni {liio
c) pi‘edstavenstvo uvefejm’ Dodateénou vel‘ejnou nabidku na internetovych strénkéch
Spolcénosti a V Obchodm'm véstm'ku ncjpozdéji ve [hilté 14 mésicfl 0d pﬁjeti tohoto
rozhod n utl’
d) na zé1<1adé Dodateéné vef‘ejné nabidky budou nové akcie upism'ény ve 1hﬁté dvou tydnﬁ? kterﬁ
zaéne béiet pélty pracovni den po dni myr'ef‘ejnéni Dodateéné vef‘ejné nabidky
e) v rélmci Dodateéné vefcjné nabidky bude kaidy“ akcionéf‘ Spo1eénosti oprévnén podat
zﬁvaznou Objednéwku na ﬁpis a7. véech Novych akcii, které nebyly upsény s vyLIZitim
Pf‘ednosmiho préu'm za Sp1néni nésledujicich podminek:
objednéwka bude podéna VC ﬁnmétm zpﬁsobem a s nélciitostmi Lnr'cf'ejnényn'xi 5130165116 5
Dodateénou vef‘ejnou nabidkou

2.

’

1

1

-

—
—

-

—

—

Objednévka bude obsahovat neodvolateiné povéi'eni k upisu Objednanych novych akcii
zépisem Udajﬁ die § 481 odst. 2 ZOK do listiny upisovateifj a vypoi‘édém’ vydém’
upganého poétu novych akcii
akcioné? pf‘edloki neodvoiatelny souhlas s pﬁpadnym ki'ﬁcenim objednévky postupem mike
21 povéfﬁni k L’Ipisu menéiho nci ()bjcdnaného poértu novych akcii, a to V zévislosti na
vysicdku takovélio krz’iceni
akcionéf‘ pf‘edloii po’zadované informace a dokumenty umoZﬁujici Upis objednanych
nuvych akcii V souladu s bodem d) vyée a uzavf'e 5 mini 2a timto L'léeiem smlouvu, jinak
86 k takové objcdnzivce nepi‘ihliZi;
nqipozdéji s doruéenim objednévky 11a L'ipis novych akcii V i‘z’lmci Dodateéné vei‘ejné
nabidky 3102i akcionéi‘ 11a bankovni Uéct Spolcénosti é. 123—6580660247/0100 penéini
prostf‘edky rovné 100 0/o emisnihb kursu véech jim objednanych novych akcii. které budou
na daném [16w bezmoéné vedeny za Uéeiem L'lpisu a \r’ypoiizidéni vydz'mi upsaného poétu
novych akcii
V pf‘ipadé kréceni objednévky akcionéi‘c postupcm viz m'Ze bude odpovidajici cast
emisniho kursu akcionéfi poukézéna na (1661. 2 1161107,. byla zapiacena. a to do ifech
pracovnich dnii 0d ()znéimcni vyslcdkn L’lpisu na Zékladé Dodatcéné \v’cfcjné nabidky
v pf‘ipadé. 20 soul'irnny poéci‘ novych akcii objednanych akcionz'ii‘i v rzimci Dodateéné
vei‘qiné nabidky pfesz’lhne poéet novych akci. které budou v réimci Dodateéné vef‘ejné
nabidky akcionéfﬁm nabidnuly, budou jcdnotlivé objednz’ur'ky L'ipisu kréceny dle niZe
uvcdcného poslupu

Poéet novych akcii =
(Nejniﬁi celé éislo)

Koeﬁcient K

* Poéet novych akcii v rémci nabidky

Souéet Véech koeﬁcientﬁ K

K - znamcné kocﬁcicnt akcionéi‘c vypoéteny dle vzorcc niZc

K = Podil akcionéfe na ZK

f)

*

Poéet akcii objednanych akcionéFem
------Celkovy poéet nabi'zenych akcii

Dodaleéné verginé nabidky sc budou moci Uéastnit akcionéf‘i Spoleénosli vlastnici akcie
Spoleénosﬁ k Rozhodnému dnL

Zdﬁvodnéni: Zvyéovéni zékladniho kapitélu Spoleénosti penéiitymi Vklady a kapitalizaci éésti
pohledévek 0 ééstku ve vyéi 56 000 000,- K6 je navrhovéno za uéelem posilem’ ekonomické pozice
Spoleénosti, nebot’ dojde kzéniku dluhﬁ Spoleénosti souvisejicich sbudovémim vyée uvedené
vodérenské infrastruktury, atim i k vyznamnému sm’ieni celkového zadluieni' Spoleénosti a posileni
jeji stability diky navyéenl’ zékladniho kapitélu. Vtéto souvislosti je téi tfeba vzit Vpotaz, 2e
Spoleénost nedisponuje dostatkem volnych ﬁnanénich prostfedkﬁ, znichi by mohla Vplné vyéi
uhradit V§echny dluhy vﬁéi dotéenym obcim. Pokud by tedy ke kapitalizaci téchto pohledévek
nedoélo, mohlo by to mit negativni vliv na ﬁnanéni situaci Spoleénosti.

Vyuiitim cizich zdrojﬁ pro rozvoj Spoleénosti se navic navyéuje i poéet odbératelﬁ vody, v dﬁsledku
éehoi Spoleénost dosahuje vy§§ich vynosﬁ. I tato skuteénost mé pozitivni VliV na Vysledky
Spoleénosti.

g

Bude dosaieno rovného postaveni mezi obcemi, které ziskaly uéast na Spoleénosti nepenéiitim
vkladem Vlastm' vodérenské infrastruktury, a obcemi, které na Zékladé smlouvy umoinily jeji
vybudovém’ ze strany Spoleénosti a za timto ﬁéelem poskytly Spoleénosti ﬁnaném’ prostfedky.

Déle bude dosaieno ﬁnanéni ﬁspory pfi posilovéni Vlastniho kapitélu Spoleénosti, nebot’ pfi budovénl'
a rozvoji vodérenske' infrastruktury navy§uje poéet zékazm’kﬁ Spoleénosti, éimi dochézi k ﬁnanénim
L’lsporém z rozsahu a navy§0véni zisku Spoleénosti.

Névrh dohody o zapoétenl' vzéjemny’ch pohledévek, ktery je souéésti smlouvy 0 upsénl' akcii,
mezi Spoleénosti a upisovatelem je souéésti dokumentﬁ zvefejnénYch k valné hromadé.

Hlavni l'ldaje z Fédné l’léetm’ uzévérky za rok 2021 (V tis. Ké):

Aktiva celkem
Zékladm’ kapitél

924 973
553 531

Néklady celkem
Vynosy celkem

161 862
165 512

Hospodéfsky vysledek

3 650

Pfedstavenstvo Spoleénosti

Vodovody a kanalizace Trutnov
se sidlem nébfeii Véclava Havla 19, 54101 Trutnov

valné hromada konané 30.512022 0d 10:00 hodin
v zasedacf mistnosti spoleénosti, nébfeil' Véclava Havla 19, 54101 Trutnov

Kontrola usnééenischopnosti valné hromady

Zékladni kapitél spoleénosti éim’:

553 531 000,00

Ké

Zékladni kapitél sm’ieny o akcie bez hlasovaciho préva éini :

547 237 000,00

KC:

Pﬁ kontrole usnééem’schopnosti valné hromady v

10:00:01

hodin bylo zjiéténo:

Na valné hromadé jsou osobné anebo v zastoupeni na zékladé pisemné plné moci pfitomni akcionéfi vlastnici akcie v hodnoté

312 062 000,00 K6

T0 pFedstavuje

57,03 % zékladniho kapitélu snl’ieného o akcie bez hlasovaciho préva.

Valna’ hromada je schopna se usna’éet, pokud pfl’tomm’ akcionéfi maji akcie,

jejichi jmenovité hodnota pfesahuje

Valné hromada tedy

30,00

je

% za’kladm’ho kapitalu spoleénosti.

schopna se usnééet.

Konec sestavy

Strénka:

Tisk Emitent 2003

1

30.5.2022

10:00:40

Vodovody a kanalizace Trutnov
se sidlem na’bfeii Véclava Havla 19, 54101 Trutnov
valné hromada konané 30.5.2022 od 10:00 hodin
v zasedaci mistnosti spoleénosti, na’bfeii Véclava Havla 19, 54101 Trutnov

Kontrola usnééenischopnosti valné hromady

Zékladni kapitél spoleénosti éini:

553 531 000,00

KE

Zékladm’ kapita’l sm’ieny o akcie bez hlasovaciho préva éim’:

547 237 000,00

KE

Pfi kontrole usnééem’schopnosti valné hromady v

12:11:01

hodin bylo zjiéténo:

Na valné hromadé jsou osobné anebo v zastoupem’ na zékladé pisemné plné moci pﬂ'tomni
akcionéfi vlastm'ci akcie v hodnoté

444 883 000,00 KE

To pfedstavuje

81,30 % zékladm’ho kapitélu sniZeného o akcie bez hlasovaciho préva‘

Valna’ hromada je schopna se usnééet, pokud pﬁ'tomni akcionéfi maji akcie.

jejichi jmenovité hodnota pfesahuje

Valné hromada tedy

30,00

je

% za’kladm’ho kapitélu spoleénosti.

schopna se usnééet.

Konec sestavy

Strénka:

1

Tisk Emitent 2003

30 512022

12:11:00

Vodovody a kanalizace Trutnov
se sidlem nébfeii Véclava Havla 19, 54101 Trutnov

valné hromada konané 30.5.2022 od 10:00 hodin

v zasedaci mistnosti spoleénosti, nabfeii Véclava Havla
19, 54101 Trutnov

Listina pﬁtomnych

1 6109060199

Frank Miroslav Ing.

Krakovska 12/1363, 11000 Praha — Nové Mésto

Béhem valné hromady se odregistroval

Zaregistroval akcie

6109060199

Frank Miroslav Ing.
Krakovské 12/1363,11000 Praha — Nové Mésto
Zaregistrované akcie v nominalm' hodnoté:

2 43268
Zaregistroval akcie

6607280900

Blaikové Veronika Mgr.

Libhoét’ 499,

Holeéek René Ing.

Zaregistrované akcie v nominélm’ hodnoté:

3 00278360

Zaregistroval akcie

00278360
00278360

Mésto Trutnov

1 000,00Ké
1 000,00 KE

Libhoét’

Ménesova 475,73801 FrVdek—Mistek

32 742 000,00Ké

32 742 000,00 KE

Slovanské naméstl' 165, 54116 Trutnov

Mésto Trutnov
Mésto Trutnov

Slovanské na'méstl' 165,54116 Trutnov
Slovanské néméstl' 165,54116 Trutnov
Zaregistrované akcie v nominalm' hodnoté:

4 5802201988

Zaregxstroval akcie

5802201988

Dobransk}? Pavel Ing.

Dobransky'l Pavel Ing.

5 6711211892

47115068

207 574 000,00 Ké

Peélova 94/6, 19000 Praha 9 — Vysoéany

Zaregistrované akcie v nominalm’ hodnoté:
Zaregxstroval akcie

1 000,00KE
207 573 000,00Ké

Rychtera Zdenék

Peélova 94/6,19000 Praha 9 - Vysoéany

13 000,00 Ké

13 000,00 K6

Druistevnl' 1867,

Horice

Ceské tiskové kancela'r

Opletalova 5/7,11144 Praha 1
Zaregistrované akcie v nomina’lm’ hodnoté:

6 391128004

Zareglstroval akcie

391128004

Vrbécky/ Jaroslav Ing.

M. D. Rettigové 308, 54101 Trutnov

Vrbéck)? Jaroslav Ing.

Zaregistrované akcie v nomina’lm’ hodnoté:

7 7305033593

Zaregistroval akcie

7305033593

Tbrék vaclav

Tbrék Véclav

8 00278335

Mésto Svoboda nad Upou

M. D. Rettigové 308,54101 Trutnov

20 000,00 K5:

20 000,00 K6

Kryblicka’ 367, 54101 Trutnov

Zaregistrované akcie v nominalm’ hodnoté:
Zaregistroval akcie

1 000,00Ké

1 000,00 K6

Kryblicka' 367,54101 Trutnov

5 000,00 KC

5 000,00 Kc“:

Na’m. Svornosti 74, 54224 Svoboda nad Upou

00278335

Mésto Svoboda nad Upou
Nam. Svornosti 74,54224 Svoboda nad Upou
Zaregistrovane’ akcie v nominalni hodnoté:

9 00277967

Zaregistroval akcie

00277967
00277967

Mésto Janské Lézné

Mésto Janské Lazné
Mésto Janské La’zné

Zaregistrované akcie v nomina’lm’ hodnoté:
10 00277878

Zaregistroval akcie

Obec Horm’ Maréov

20 973 000,00Ké

20 973 000,00 K5

Nam. Svobody 273, 542251anské Lézné
Nam. Svobody 273,54225 Janské Lézné
Ném. Svobody 273,542251anské Lézné

41 307 000,00 KC
3 309 000,00KF:

44 616 000,00 KE
Bertholdovo néméstt’ 102, 54226 Hornl' Maréov

Obec Horm’ Maréov
Bertholdovo na’méstl’ 102,54226 Horm’ Maréov
Zaregistrované akcie v nominélm’ hodnoté:

00277878

11 00278181

Zaregistroval akcie

Mésto Pec pod Snéikou

6117 000,00KC

6 117 000,00 KE

Pec pod Snéikou 230, 54221 Pec pod Snéikou

00278181

Mésto Pec pod Snéikou
Pec pod Snéikou 230,54221 Pec pod Snéikou
Zaregistrované akcie v nominalnl' hodnoté:

Strénka:

1

110 951 000,00K6

110 951 000,00 KC

30.5.2022

12:52'37

Listina pﬁtomnYch

12 00278149

Zaregistroval akcie

Méstys Mladé Buky

Mladé Buky 186, 54223 Mladé Buky

00278149

Méstys Mladé Buky
Mladé Buky 186,54223 Mladé Buky
Zaregistrované akcie v nomina’lm’ hodnoté:

13 6507300602

Zaregistroval akcie

Licehamr Jaroslav Ing.

21 315 000,00Ké

21 315 000,00 K5:

Cs.armédy 51, 25083 ékvorec

6507300602

Licehamr Jaroslav Ing.
Cs.arma’dy 51,25083 ékvorec
Zaregistrované akcie v nominélm’ hodnoté:

556 000,00 K6
556 000,00 K5:

V prﬁbéhu valné hromady byly celkem zaregistrovény akcie v
nominélm’ hodnoté:

444 884 000,00 Kc“:

E

pFedseda valné hromady
Konec sestavy

E—

zapisovatel
Tisk Emilent 6,0

Strénka.

2

305.2022

12:52.37
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PREZENCNi LISTINA w
PREDSTAVENSIVO A DOZORCI RADA
VALNA HROMADA
Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
DNE: 30.05.2022
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spoleénosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
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PODPIS

Vodovody a kanalizace Trutnov

se sfdlem nébfeii Véclava Havla 19, 54101 Trutnov

valné hromada konané 30.5.2022 od 10:00 hodin
v zasedacx’ mistnosti spoleénosti, nébfeii Véclava
Havla 19, 54101 Trutnov

Usneseni valné hromady

Usnesem’ c3

1

Volba pfedsedy valné hromady

Usnesem’ musi bylt schvéleno

Béhem hlasovéni bylo ph’tomno:
VS/Sledky hlasovénf:

nadpoloviéni vétéinou hlasﬂ pﬁtomnych akcionéfﬁ
423 013,00 hlasCL

Pro
protj

422 999,00 hlaso
0,00 hlasﬂ
1,00 hlasﬁ

Zdrielo se

NeodevzdanyIch

13,00 hlasﬂ

Usnesem’ bylo pﬁjato.

Usnesenl' 6,

2

Wsledky hlasovém’:

nadpoloviéni vét§inou hlasﬂ pfl’tomnych akcionéfﬂ
423 013,00 hlasﬂ,

Pro
pro“

423 012,00 hlasﬂ
0,00 hlasﬂ
1.00 hlasﬂ
0,00 hlasﬂ

Zdrielo se
Neodevzdanych

Usneseni bylo pfijato.
3

vysledky hlasovém’;

422 999,00 hlasﬂ
13,00 hlasﬂ
1,00 hlasﬂ

Zdrzelo se

Neodevzdanych

0,00 hlaSO

Usnesem’ bylo pfijato.

Zeelo se

Neodevzdanych

Strénka:

1

99,9967 %
0,0031 %
0,0002 %

0,0000 %

Volba osob povéfenych séiténim hlasﬂ

Usneseni musi byt schvéleno
Béhem hlasovénf bylo pﬁtomno:
vysledky hlasovém’:
Pro
Proﬁ

Usneseni bylo pfijato.

%
%
%
%

nadpoloviéni vétéinou hlasﬁ pfitomnych akcionéfﬁ
423 013,00 hlasﬂ.

Pro
Proti

4

99,9998
0,0000
0,0002
0,0000

Volba ovéfovatelﬂ zépisu o valné hromadé

Usnesem’ musi byt schva’leno
Béhem hlasovéni bylo pﬁ’tomno:

Usnesem’ (z.

0,0031 %

Volba zapisovatele valné hromady

Usnesem’ musi byt schvéleno
Béhem hlasovém’ bylo ph’tomno:

Usnesenl’ d

99,9967 %
0,0000 %
0,0002 %

nadpoloviéni vétéinou hlasﬂ pﬁtomnych akcionéfﬂ
423 013,00 hlasﬂ.

422 999,00 hlasﬂ
0,00 hlasﬂ
14,00 hlasﬂ

0,00 hlasﬂ

99,9967 %
0,0000 %
0,0033 %

0,0000 %

30.5.2022

Usneseni valné hromady

Usneseni 6.

5

Schvélem’ vyroéni zpra’vy za rok 2021

Usnesem’ musi byt schvéleno
Béhem hlasovém’ bylo ph’tomno:
VYsledky hlasovénl’:

nadpoloviéni vétéinou hlasﬂ pﬁtomnych akcionéfﬁ
444 883,00 hlasﬂ.

pro

444 313,00 hlasa

Proti
Zeelo se

569,00 hlasﬂ
1,00 hlasﬂ

Neodevzdanych

0.00 hlasﬂ

Usnesem’ bylo pﬁjato.

Usnesem’ CE.

6

99,8719 %

0,1279 %
0,0002 %

0,0000 %

Schvéleni Fédné Uéetm’ zévérky za rok 2021

Usnesem’ musr’ byt schvéleno
Béhem hlasovém’ bylo pﬁ'tomno:
VS/sledky hlasovém’:
pro

nadpoloviénl' vétéinou hlasﬂ pﬁtomnych akcionéfﬂ
444 883,00 hlasﬁ.
444 326,00 hlasﬂ
556,00 hlasﬂ
1,00 hlasﬁ
0,00 hlasCI

Proti
Zdrielo se
Neodevzdanych

99,8748
0,1250
0,0002
0,0000

%
%
%
%

0,0056
99,9912
0,0031
0,0000

°/o
%
%
%

Usnesem’ bylo pfijato.

Usnesenl’ (3.

7

Schvéleni névrhu na rozdéleni zisku za rok 2021

Usnesenl’ musi byt schvéleno
Béhem hlasovém’ bylo pfitomno:
vysledky hlasovéni:
Pro
Proti

alespoﬁ 3/4 hlasﬂ pfitomnych akcionéfﬁ
444 883,00 hlasﬂ.

25,00 hlas
444 844,00 hlasﬂ
14,00 hlasﬂ
0,00 hlasﬁ

Zeelo se
Neodevzdanych
Usneseni nebylo pfijato.

Usneseni (2.

8

Rozhodnuti o zméné stanov

Usneseni musi bylt schvéleno
Béhem hlasovém’ bylo pﬁtomno:
vysledky hlasovém’:
Pro

Proti
Zeelo se

Neodevzdanych

Usneseni musi bylt schvéleno
Béhem hlasovéni bylo pﬁtomno:
vysledky hlasovéni:

Pro
Proti
Zdrielo se
NeodevzdanYch

Usneseni nebylo pﬁjato.

Strénka:

2

alespoﬁ 2/3 hlasﬂ pﬁtomnych akcionéh‘]
444 883,00 hlasﬂ.

411 571,00 hlasCI
33 311,00 hlasﬂ
1,00 hlasﬂ

0,00 hlasﬂ

92,5122 %
7,4876 %
0,0002 %

0,0000 °/o

alespoﬁ 3/4 hlasﬂ pfl’tomnych majitelﬂ akcil' emise 6.001
33 337,00 hlasﬂ.

25,00 hlasﬂ
33 311,00 hlasﬂ
1,00 hlasﬁ
0,00 hlasﬂ

0,0750
99,9220
0,0030
0,0000

%
%
%
%

30.5.2022

Usnesenl' valné hromady

Usneseni c':.

9

Rozhodnuti o vykupu vlastm'ch akcii

Usnesem’ musi byt schvéleno

Béhem hlasovém’ bylo pfl’tomno:

nadpoloviéni vétéinou hlasﬂ ph’tomnych akcionéfﬂ
0,00 hlasﬂ,

Wsledky hlasovéni:
Pro

Proti

0,00 hlasﬂ

***,**** %

0,00 hlasﬂ

*M’MH %

0,00 hlasﬁ

Zdrielo 59

Neodevzdanych

0,00 hlasﬂ

%

***Y**** %

O usnesem’ se nehlasovalo.

Usneseni C.

10

Rozhodnuti o zvyéem' zékladm’ho kapitélu

Usnesem’ musi byt schvéleno
Béhem hlasova'nl’ bylo ph’tomno:
vysledky hlasovém’:
pro
pro“

alespoﬁ 2/3 hlasﬂ pfitomnych akcionéfﬂ
444 883,00 hlasﬂ.

411 584,00
0,00
32 743,00
556,00

Zdréelo se
Neodevzdanych
Usnesem’ musi byt schvéleno

Béhem hlasovém’ bylo pfitomno:
vysledky hlasovéni:

38,00 hlasﬂ
0,00 hlasﬂ
32 743,00 hlasﬂ
556,00 hlasﬂ

1,00 hlasﬂ
0,00 hlasﬂ
0,00 hlasCI
0,00 hlasﬂ

Zdrielo se
Neodevzdanych

411 545,00 hlasﬂ
0,00 hlasﬂ
0,00 hlasﬂ
0,00 hlasﬂ

Usnesem’ nebylo pﬁjato.

Pro
Proti

Zdrielo se
Neodevzdanych

Strénka:

3

%
%
%
%

100,0000 %
0,0000 %
0,0000 %
0,0000 %

Rozdélem’ zisku - ing. Frank

Usnesem’ musi byt schvéleno
Béhem hlasovéni bylo pfitomno:
VS/sledky hlasovéni:

Usneseni nebylo pfijato.

100,0000
0,0000
0,0000
0,0000

411 545,00 hlasﬂ.

pro

11

%
%
%
%

alespoﬁ 2/3 hlasﬂ pfitomnych majitelﬂ akcii emise 6005

Proti
Zdrielo se
Neodevzdanych

Usnesenl' ('3.

0,1140
0,0000
98,2182
1,6678

alespoﬁ 2/3 hlasﬂ pfitomnych majitelﬂ akcii emise 6.002
1,00 hlasﬂ.

Pro
proti

Usneseni musi byt schvéleno

%
%
%
%

33 337,00 hlasﬁ,

Zdrielo se
Neodevzdanych

Béhem hlasovéni bylo pfl’tomno:
Wsledky hlasovéni:

hlasﬁ
hlasﬁ

92,5151
0,0000
7,3599
0,1250

alespoﬁ 2/3 hlasﬂ pﬁtomnych majitelﬂ akcii emise 6001

Pro
proﬁ

Usnesem’ musi byt schvéleno
Béhem hlasova'ni bylo pfl’tomno:
VYsledky hlasovém’:

hlasﬂ
hlasﬁ

alespoﬁ 3/4 hlasﬂ pﬁtomnych akcionéfﬂ
444 883,00 hlasﬁ.

0,00 hlas
444 882,00 hlasﬂ

1,00 hlasﬂ
0,00 hlasﬂ

0,0000 %
99,9998 %

0,0002 %
0,0000 %

305.2022

Usnesem’ valné hromady
Usnesenl’ é.

12

Rozdélem’ zisku - ing. Holeéek

Usneseni musi byt schvaleno

Béhem hlasovém’ bylo pﬁtomno:

vysledky hlasovém’:
Pro

Proti
Zdrielo se
Neodevzdanych
Usnesenl’ nebylo pfijato.

nadpoloviém’ vétéinou hlasﬂ pfitomnych
akcionéfﬂ

444 883,00 hlasﬂ.

32 755,00 hlasﬂ
412127,00 hlasﬂ

1,00 hlasﬁ

0,00 hlasﬂ

7,3626 %
92,6372 %
0,0002
0,0000 %

Osoby povéfené séfténim hlasﬂ :

Konec sestavy
Tlsk Emitent 2003

Strénka:

4
30.5.2022

Pi‘edstavenstvo spoleénosti Vodovodv a kanalizace Trutnov, a.s.

zapsane _v obchodnlm rejstnku vedenem Krajskvm soudem v Hradci Kralové oddﬂ B Vlozka 1006

se Sidlem Trutnov nabre21 Vaclava Havla l9, PSC 541 01,1dentiﬁkacni 015102601 08 711 (dale jen
,,Spolecnost‘‘)

timto:

I.

Oznamuje protinévrh uplatnény akcionéi‘em k pof'adu valné hromady, které byla svolané na

den 30. kvétna 2022 v 10.00 hodin (déle jen ,, Valné hromada“), a to v souladu s ust. § 362
zékona 6. 90/2012 Sb., zékon o obchodm’ch korporacich, v aktuélm’m zném’ (déle jen ,,ZOK“).
II. Sdéluje své stanovisko k protinévrhu uplatnénym akcionéiem k pofadu Valné hromady
v souladu s ust. § 362 ZOK.

III. Doplﬁuje poiad Valné hromady o protinévrh uplatnény akcionéfem k pofadu Valné hromady
V souladu s ust. § 361 odst. 2 ve spojem' s ust. § 369 odst. 2 ZOK.

I.

Pfedstavenstvo Spoleénosti timto oznamuje, 26 mu k poiadu Valné hromady byl doméen
protinévrh, a to konkrétné:

a) protinévrh ze dne 11. 5. 2022 akcionéie Mgr. Ing. Miroslava Franka;

kdy tento protinévrh sméiuje k bodu 3, 4 a 5 pofadu Valné hromady a mi: ,, Valné hromada
schvaluje fddnou déetm' zdvérku za r. 2021. Valné hromada schvaluje na’rvrh na rozdéleni

zisku, a to: z dosaéeného zisku ve viii 3. 649.534,21 K6 p0 zdaném' pfide'lit 200. 000,- K6 do

socidlm’hofondu, 200. 000,- K6 do stimulac‘m'hofondu, 2. 757. 655,- Képodl’l na zisku akciondr‘i
(dividendy), 491 879, 21 Kc prevést do fondu obnovy. “ Protinavrh dale obsahuje zduvodnéni a
popis zpusobu, jakym by mélo dojit k vyplaceni zisku akcionarﬁm. Uplné zneni tohoto

protinavrhu bude zverejnéno na intemetovych strankach Spolecnosti
II.

Pfedstavenstvo Spoleénosti timto sdéluje své stanovisko k protinévrhu uvedeného v 61. I tohoto
oznémeni.

Piedstavenstvo Spoleénosti mé za to, ie jim navrhované usneseni k bodu 5 pofadu Valné hromady

je zcela v souladu s aktuélnim znénim stanov Spoleénosti, V souladu s pﬁ'sluénymi prévnimi
piedpisy, ale také V souladu s ekonomickymi zéjmy spoleénosti.

Pfedstavenstvo Spoleénosti déle konstatuje, ﬁe v§echny névrhy znéni pfedmétne’ho usneseni

souhlasi s pfidélenim ééstky ve vy§i 200.000,— Kc': do sociélniho fondu a ééstky 200.000,- Ké do
stimulaéniho fondu, coi je V souladu s pfislu§nou kolektivm’ smlouvou uzavf‘enou s odborovou

organizaci zaméstnancii.

Co se tyka rozdeleni zbyvajiciho zisku ve vysi 3.249. 534,21 K6, je pfedstavenstvo pfesvédéeno,

ze jedinym ekonomicky zodpovédnym postupem je cast ve vysi 1 .660.593,00 Kc vyplatit
akcionarum formou dividendy, kdy na 1 akcii pripada dividenda ve vysi 3,00 Kc. Castka ve vysi
1.588.941 ,21 Kc bude zadrzena ve spolecnosti zduvodu nejisté ekonomické situace na trhu

s energiemi, rﬁstem inflace a rﬁstem ﬁrokovych sazeb u investiénich ﬁvérﬁ spoleénosti.

Aékoli V protinévrhu Mgr. Ing. Miroslava Franka bylo uvedeno, ie sméfuje proti bodﬁm poi‘adu
Valné hromady (2. 3, 4, a 5, z jeho obsahu bylo patrné, ie skuteéné sméfuje pouze proti bodu 5
poiadu Valné hromady. O bodech programu 6. 3 a 4 navic Valné hromada nehlasuje.

HI.

Podle ust. 364 odst. 1 ZOK se na valné hromadé nejprve hlasuje o névrhu akcionéf’e, neuréi-li
stanovy jinak. Podle ust. 27 odst. 9 stanov Spoleénosti se nejdﬁve hlasuje o névrhu orgénu, ktery
valnou hromadu svolal. V pf‘ipadé, ie tento névrh neni schvélen, hlasuje se 0 daléich névrzich k
pfedloienému bodu V tom pofadi, jak byly pfedloieny. Pokud je néktery z téchto névrhﬁ schvélen,
o daléim se jii nehlasuje.

S ohledem na vyée uvedené se bude k bodu 5 pof‘adu Valné hromady hlasovat 0 usnesem’ ve znéni
névrhu pfedstavenstva Spoleénosti, jak je uveden v pozvénce na Valnou hromadu.
V pfipadé, ie by Valnou hromadou nebylo pﬁjato k bodu 5 pof'adu Valné hromady usneseni ve
znéni névrhu pfedstavenstva Spoleénosti, jak je uveden v pozvénce na Valnou hromadu, bude se

nésledné hlasovat 0 protinévrhu akcionéf'e Mgr. Ing. Miroslava Franka ve znéni uvedeném v 61. I.
pod pism. a) tohoto oznémem’.

Pfedstavenstvo Spoleénosti

Protinévrh akcienéi‘e: lng. Reného Hoieéka,
, zastoupeného na zékladé plné moci Mgr‘ Davidem Nevesely‘m,

a‘dvokétem a spoleEnfkem spoleénosti HAVEL & PARTNERS s.r.c)., advoka’tm’ kanceléfq. se sidlem
Na Florenci

2116/15,

Nové

Mésto,

11.1000 Praha 1,

evideném’

éI'slo

EAK

10747,

déle

na zékladé substituém’ plné moci Mgr. Bc. Veronikou Blaikcvvou, advokétm’ k-oncipiéentkou
we spoieénosti HAVEL 8; PARTNERS s.r.o., advolkétm’ kancelél’, evideeném’ éislo EAK 43268.

Protina’vrh |< bodu 5 poFadu Valné hromady vznesem} akcionéfem ling. Reném Holeékem, ktery’l zm’:

,,‘\/alnd hromada schva/uje vyroénizprévu pi‘edloz"enou pfedstavenstvem spo/eénosti.

VaInd hromada schvuluje fddnou néetni zdvérku 20 r. 2021.

Va/na’v hromada schva/uje ndvrh na rozdélem’ zisku, a to: z dosaieného zisku ve vysvi 3 64.9 534,21 K6
p0 zdanéni rozdélit takta

Pfidél na Wet nerocé‘leného zisku
Pi‘l’dél na zisku k rozdéleni mezi akciondfe (dd/e

fen ,,dividenda”)

328 348,21 Kc?
3 321 186 K6

V Trutnové dné/30h52022

Mgr. Bc. Veronika Blailmvé,

na zékladé substituénf plné moci za lng. Reného Holeéka

POZADAVEK NA VYSVETLENi 6. 1
K bodu 6. 3,4 3 5 - poFadu jednéni

V

Vodovody a kanalizaci Trutnov, a.s.

ICO:60108711, se sidlem: Trutnov, NébFeii Véclava Havla 19, P86: 541 01,

zapsané v OR vedeném Krajsky’m soudem v Hradci Krélové, oddil B, Vloika 1006
konané dne 30. kvétna 2022 0d 10.00 hodin v sidle spoleénosti v Trutnové

Kde byla nebo J'e zveFejnéna zpréva o vztazich?
J3FI’J0J’IGLJ ve VJT/I'oéni zpravé zveFeJnéné Ha webovﬁ‘m stankach

Jaké VJ'Iée kalkulovaného zisku byia v kalkuiacich vodného a stoéného na rok 2021 pro obce a

«

j:

(“M

E}:

,

C)
C)
‘3!

.2:

OK

:3

{I}

(i)
FA,
(3

kai. ZJSK “I 202’; ~‘v0dn34,105 miJ. K6. Sioérzé 6‘ 524 miJ. K6 2022 - vodné 3 216 mif.

C):

mésta? Jaké je plénované v roce 2022?.
[4

’ nivodovodu a! anaii 3d? Jaké
Ziska! VAK Trutn V dc provozeva’m no"3 Jokaiity pro provozova.
’

iokality ziskai v ra’mci koncesni’ch FI’zeni? Jaké je tam kalkuiované mIra zisku?

J33
Uéastniia se naée firma vroce 2021 koncesnI’ch a vybérovych FI’zeni? Kolika a sjakJ’Jm

VJ’Isledkem?

24‘) 2,,

me

Jaké vyée zisku byla v kalkuiacich vodného a stoEného na rok 2020 pro tyto projekty?

2??

Kolik Wbérovych Fizeni reaiizovala naée firma na stavebm’ préce a koiik jich zadala naée
spoieénost v roce 2021?
zadarIJ'ich vybérovych J’I’zenf .. 7

Jaké bylo poFadi firem vjednotlivh Fizenich? Které firma poté zakézku realizovala a za jakou
cenu?
:‘o‘IodIIUII’ o Wbéw Iwa‘mdek J3 zvé‘r'ejnéno na webovych strankécn spoJJ36msii
Spoleénost v poslea’m roce 2021 investovala cca. 64,929 mil. Kc, aprofinancovéni ve vyéi

57,007 mii. K6 probéhio zviastnich zdrojﬂ a z dotaci, jak uvédl’ ve své eoéni zprévé (str. 13).
Koiik bylo profinancovéno z dotaci?
35302333 dotace ééniiy
see 2021‘ ~
Wée odpisi’I v roce 2021

,L099 miJ. K6
byla cca. 32,130 mil. K6 ( F. 15 V22). Jak byly tyto oznaéené investice

déle financovény( UVERY,2AP016KY OBCI’ A MEST, VODNE A STOCNE’, atd. )

dotsce zapujéka 03‘ mésta P36 3303 Snézkou a Zisk z vodného a stoéného (I'one, ObJJOVV??J

10.

Jaké 6éstka je vyplnéna v poiozce na F. 15 ve Vyuctova’ni vsech poloz'ek vypoétu ( kalkuiace)

cen vodné a stoéné za rok 2021 a dosaiené skuteénosti vtémie roce, které je odesiléno na

Min. zemédélstvi)?

Ha Fédku6I, ’55 Lévédi spoie‘c’nosi 0 K6 v dobé odesiia’nJ kaikuiace na MZe neni J”OZhO"JnLJtO o mzciéiém’ ZJSKLJ 3J33J36JJOSJJ

11.

JakJ'I byl plan obnovy na rok 2021 a jak byl splnén?

12.
13.

Jak byl tento plén obnovy financovén? Z odpisﬁ a vodného a stoéného?
odpisy, deface. ZépﬁJéKJJz vodné a s‘Ioémé
JakJ'J plén obnovy je na rok 2022 a jak bude financovén?

14.

Jaké existuji

15.

obsahem, 6i pFedmétem, jaké jsou podminky %.2
330, zépijéky‘ fv “QSKyIVIIJIy za I36eJem 5.362333 Iozsé’nJJ'IciiJ ”\lLJL‘E en akci Esau 3332663633
Jaké existujI’ finaném zépuJEky, které vydala nase firma méstum a obcim.2 Co J'e jejich

opravy inf, majetku JJ :34 mii. J<6x Jnvesiice Jm‘. majetek 36,74 mil, K6, piénované opravy byiy pFJ realizaci oprav pJ‘evedeny {Jo investic

opravy Em. maje’mu 33. 43 miJ. K6. investice inf. maje‘tek 106,81 miJ. K6. financcvémi n odpisy. doiace a za'pIIJ6ky

financni zépﬂjéky, které obdrieia naée firma

obsahem, 6i Fedmétem, jaké J'sou podminky %?
zaoi.._JuI<J més'IIZ-zm 3.363211
spoJ36308: . 3: GSJOmama

0d mést a obci? Co J'e jejich

l6.

17.

Méme nerozdéleny zisk je ve vyéi 90 mil. Ké (1".l9 RAV)? Co pfedstavenstvo zamYéli 5 [cute

W
9 [MC/MW
,
._.. a
castkou.

,
k L”;.
{4% 7/23,?)
fie

.;
,
a; Low/142.;Z;7.

Na F. 15 pasiv jsou uvedeny fondy 2e zisku ve v9§i 95,481 mil. Ké. Jaké ostatm’ rezervm’ fondy

méme ve vy§i 60,378 mil. KE (F. 16 RAV)? Jaké statutérm’ fondy méme ve vy§i 35,103 mil. Ké

(F. 17 RAV) a kolik je v nich ﬁnanci a jak byly v roce 2021 éerpa’my?

FC 29,763 r2752. Kc stimulaéni fond zﬂs‘tatek — 2,296 mil. K6, éerpano 378 lis. K6. Soclélnl fond - 2,644 mil. Ké, (:erpa’no 555 ‘rlsio K6

18.

Je zde k nahlédnutl’ smérnice, naﬁzem’ nebo néco jiného c0 upravuje

19.

kolektnrnl smlouva
Jaké jsou pravidla pro éerpém’ fondﬂ? Byl nékdy éerpén? Cerpali z téchto fondﬂ élenové

20.

pFispévky, atd.?
pravédla v kolek.. :m’ smloové. o’erpanr’ ze socia’lnlno a stimulaénlho fondu je pouze pro zaméslnance
Kdo éerpénl’ téchto fondﬂ kontroluje a bylo nékdy éerpém’ kontrolovéno a s jakym sledkem?

a stimulaém’ho fondu? Zédém o jejich zasléni?

éerpénl sociélnl’ho

statutérnich orgém‘) — odmény kjubilejm’m vyroél’m, vérnostm’ prispévek nebo jakékoliv

Fedliel sooleénos‘ii. ellaonomioE/xy néméstekLmzdové Uée‘tnl, kon‘lrola éerpam’ v soulaolu s kolek. smlouvom

21.

Jak vysoky byl fond obnovy k 31.1272gi‘iﬁ jaké jsou pravidla pro gerpéni tohoto fondu? Je zde
k nahlédnuti smérnice, naﬁzenf nebo néco jiného co to upravuje? Zédém o jeji zasléni?

”740/,

04mm;

/VV\/

CF14

{11

22.

Byl fond obnovy v roc 2021 éerpén? Nv’co? Jak o . m bylo ugtfwéno?

23.

Kdo éerpa’ni fondu obnovy kontroluje a bylo nékdy Eerpa’m’ fondu kontrolova’no?

24.

Jaké finaném’ prostFedky byly na provoznich bankovm’ch Uétech a jaké na terminovany'lch
vkladech k 31.12.2021?

25.

26.

2 0 2.7

pmvozni bankovnf L'éé‘ty' _ 32,422 mii. K6, terminované vklady spoleénos‘l’ neméla

Mé naée spoleénost néjakou dividendovou politiku, kdyi dosud nebyly vnaéi spoleénosti

vypla’ceny dividendy?
We“: Uls rozhodnuil soudCl. predslavenstvo navr‘r‘luje rozdélenl zisku VlZ. pozvénka na VH

Vlastni naée spoleénost je§té néjaka’ umélecké dila? Kde se tato dlla na' nacha’zeji a jak jsou
ocenéna?
ano. ocenéno ooﬁzovaol oenou. budova fedilelstvi spoleénostl

27.

Jak funguje Nadaém’ fond VAK Trutnov, l6: 04828666? Kdo je nyni jeho vlastnl’kem a co
realizuje? Kde jsou ve Wroém’ zprévé informace o tomto fondu?
Zl’lzovaielem V'ak Trutnov, samostatny pra‘vnl' subjek'l, Vlas’ml vyroénl zpréva zvér'ejnéna v oboh. rejsiriku

28.

Nadace prljala v roce 2020 tyto pﬁspévky:
Vlasta Valkounové, OMA + VP ................................................................................. 25 000,00 K6

Vlasta Vokounové
(OMA +VP) jsou smluvnimi partnery naél spoleénosti (dodavatelé
stavebnich praci) ? Jaky majl’ vztah kosobém v naél’ spoleénosti, jsou to osoby bllzké? JakV
celkovy objem praci realizovali v Kc‘E?

me

Egmzoivnf 5e

nemajl’ Za’ony ax'zltan k osoba’m v naél spoleénostl

Realizovali tyto stavebni spoleénosti pro na§i firmu opakované zakézky?

29.

Jach vérovh Fizenl’ (poéet)

HE: webo jsou Z‘x/erelnena 70251
Akcionéf : Ing. Miroslav Frank, RC :

éli a vjakém objemu K6?

n

Mgr. 1mg. Mimslav Frank

CJ-znyw‘yg lRef. is“

Vadowdy a kanalizace Trutnov, CLS.

32$" 23 -05— 2022

Pfedstavenstvo spoleénosti

VAK TRUTNOV, a.s.

Nébfeii Véclava Havla 19

541 01 TRUTNOV

V Praze 23.5. 2022
Véc:

Pozadavky na vysvetlem’ kbodu 3, 4, 5 a 7 programu valné hromady Vodovodu a

kanalizaci Trumov,a.s ,

ICO: 60108711, se sidlem: Trutnov,NabreziVaclava Havla 19, PSC:

541 01, zapsam’a v OR vedeném Krajskym soudem v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 1006,
Romania (ﬁne 30. kvétna 2022 0d 10.00 hodin v Trutnové

Véiené pfedstavenstvo,
Jako akcionéf spolaénosti Vém pfedklédém poiadavky na vysvétleni k bodﬁm 3,4 a 5 pofadu
jedném’ valné hromady.
Poiaduji odpovédi V prﬁbéhu jedném' VH, které budou souééstl' zépisu z valné hromady.

Souhlasim, aby tyto poiadavky na vysvétleni a odpovédi na né, byly zvefejnény, pokud 0 tom
rozhodne pfedstavenstvo.

S pozdravem

Mg
rodné éislo :

1

POZADAVEK NA VYSVETLENi E. 3?.

1i
v

1

IC:

1

Valné hromada spoleénosti
Vodovody a kanalizaci Trutnov, a.s.

60108711, se sidlem Véclava Havla 19, 541 01 Trutnov, zapsané v obchodnim

rejstf‘iku u Krajského soudu v Hradci Krélové, 0dd1’l B, vloika 1006, konané due
30. kvétna 2022 0d 10.00 hodin v Trutnové v sidle spoleénosti

1

1

1

‘

1. Jaké odmény za vykon funkce obdrieli za rok 2017 élenové pfedstavenstva a dozoréi rady?
Jak se odmény stanovuji? Je zde nékde pfisluéné smlouva, smérnice, naf‘izeni, nebo ten
dokument, ktery to uréuje?

Zédné odmény nejsou vypléceny pro éleny pfedstavenstva a dozoréi rady

2. Kdo obdrii tantiémy, ktefi élenové pfedstavenstva a dozoréi rady? Jak vysoké tantic’my
obdrii jednotlivé statutérm’ch orgény? Jak uréovéna vyée jednotlivym élenﬁm?

élenové pfedstavenstva a dozoréi rady neobdrii Zédné tantiémy

3. Je zde nékde pFislu§né smlouva, smérnice, naﬁzem’, nebo ten dokument, ktery to uréuje?

neni Zédny dokument

4. Je pf‘edstavenstvu znémo usnesem’ NS sp. zn. 29 Cdo 1159/2010, kterym Nejvy§§i soud
vyjédfil a odﬁvodnil prévni nézor, 26 ,,Vzhledem k tomu, ie rozhodovém' o odméﬁovém'
élenﬁ pfedstavenstva a dozoréi rady do pﬁsobnosti valné hromady, nemﬁie valné hromada
stanovit souhrnnou ééstkou vyéi tantiém pﬁpadajicich na pfedstavenstvo a éleny dozoréi
rady “ Proto musime schvalovat tantiémy jinym zpﬁsobem, n62 jak navrhuje pfedstavenstvo.
Jak chce nym predstavenstvo postu ovat?

predstavenstvo nenavrhUJe sc valovat tantiémy

a. Jaky by] planovany prumérny vydélek ve spolecnosti na bézné ucetni obdobi (kalendaml rok)
v roce 2021 a jaky by] dosazen?

plénovany vydélek- 34 294 Kc, dosazeny vydélek 34 258 Kc

6. Jaky je plénovany’ prﬁmérny vydélek ve spoleénosti na béiné ﬁéetnl' obdobi (kalendéf‘ni rok)
v roce 2022?

pla

Akcionéf:
rodné éislo

dél k

I KMZOM

inni 35 970 Kc

RADNA VALNA HROMADA
Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.

so. kvétna 2022

ZADOST o VYSVETLENi
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Pfedstavenstvo spoleénosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.

zapsané V obchodnl'm rej stfl'ku vedeném Krajskym soudem V Hradci Krélové oddil B, Vloika 1006,
se sidlem: Tmtnov, nébfeii Véclava Havla 19, P86 541 01, identiﬁkaéni éislo: 601 08 711 (déle jen
,, Spoleénost ”)
timto:

1.

Oznamuje protinévrh uplatnény akcionéf‘em k pof‘adu valné hromady, které byla svolané na
den 30. kvétna 2022 V 10.00 hodin (déle jen ,, Valnd hromada“), a to V souladu s ust. § 362
Zékona (“3. 90/2012 8b., zékon 0 obchodnich korporacich, V aktuélnim zném’ (déle jen ,,ZOK “).

II. Sdéluje SVé stanovisko k protinévrhu uplatnénym akcionéfem k pofadu Valné hromady
V souladu s ust. § 362 ZOK.
III. Doplﬁuje pofad Valné hromady o protinévrh uplatnény akcionéfem k pofadu Valné hromady
V souladu s ust. § 361 odst. 2 ve spojeni s ust. § 369 odst. 2 ZOK.
I.
Pfedstavenstvo Spoleénosti timto oznamuje, Ze mu kpof‘adu Valné hromady byl doruéen
protinévrh, a to konkrétné:

a) protinévrh ze dne 1 1. 5. 2022 akcionéf‘e Mgr. Ing. Miroslava Franka;
kdy tento protinévrh sméfuje k bodu 7 pofadu Valné hromady a zni: ,, Valnd hromada
spoleénosti Vodovody a kanalizace Trutnov, as. konand dne 31.5.2021 schvaluje.
— Nabytl' Vlastm’ch akciz' spolec’nosti, znéjz’cz'ch na majitele vzaknihované podobé ve
jmenovité hodnoté 1.000- K6, 6: to do poétu 20.000 kusﬁ kmenovych akciz' 0 celkové

—
—
—
-

jmenovité hodnaté 20. 000. 000,— Kc?
Uréuje, ie spoieénost miizve nabyvat akcie spaleénosti d0 31.12.2023
Uréuje, 2e spoleénost Si ”110156 ponechat vlastm' akcie spolec'nosti na dobu 5 let 0d
lohoto rozhodnuti valné hromady
Urcﬁg’e cenu za nabyti v/astnich akciz' spoleénosti ve vyS‘i 1 .3441,— Kc' 2a 1 ks akcie.
PoveVI’Ly'e 519016677051 CENTIN 61.5., abyjménem spolec'nosti vykup realizovala “

Protinévrh déle obsahuje zdﬁvodnéni a popis zpﬁsobu stanovem’ vyéi protiplném’ zajednu akcii.
Uplné znéni tohoto protinévrhu bude zvefej néno na internetovych strénkéch Spoleénosti.
II.
Pfedstavenstvo Spoleénosti timto sdéluje své stanovisko k protinévrhu uvedeného V él. 1 tohoto
oznémeni.
Pf‘edstavenstvo Spoleénosti mé za to, 26 jim navrhované usneseni k bodu 7 pofadu Valné hromady
je zcela V souladu s aktuélnim zném’m stanov Spoleénosti, V souladu s pfl'sluénymi prévm'mi
pfedpisy, ale také V souladu s ekonomickymi zéjmy spoleénosti.
Pfedstavenstvo Spoleénosti mé 221 to, ie protinévrh je sméfovén k valné hromadé svolané na
30. kvétna 2022 a bude zaf‘azen do programu jednéni a bude schvalovém dle stanov spoleénosti.
III.
Podle ust. 364 odst. 1 ZOK se na valné hromadé nejprve hlasuje 0 névrhu akcionéfe, neuréi—li
stanovy jinak. Podle ust. 27 odst. 9 stanov Spoleénosti se nejdﬁve hlasuje 0 névrhu orgénu, ktery

valnou hromadu svolal. V pfipadé, Ze tento névrh neni schvélen, hlasuje se 0 da1§ich névrzich k
pfedloienému bodu v tom pofadi, jak byly pfedloieny. Pokud je néktery z téchto névrhﬁ schvélen,
0 dal‘siim se jii nehlasuje.

S ohledem na VY§6 uvedené se bude k bodu 7 pofadu Valné hromady hlasovat o usneseni ve zném’
névrhu pfedstavenstva Spoleénosti, jak je uveden V pozve’mce na Valnou hromadu‘

V pﬁpadé, ie by Valnou hromadou nebylo pfijato k bodu 7 pofadu Valné hromady usneseni ve
zném’ névrhu pfedstavenstva Spoleénosti, jak je uveden v pozvénce na Valnou hromadu, bude se
nésledné hlasovat 0 protinévrhu akcionéfe Mgr. Ing. Miroslava Franka ve znéni uvedeném v 61. I.
pod pism. a) tOhOto oznémeni.

Pfedstavenstvo Spoleénosti

POZADAVEK NA VYSVETLENi 6. 3
Valné hromada spoleénosti
Vodovody a kanalizaci Trutnov, a.s.

V

IC: 60108711, se sidlem Véclava Havla 19, 541 01 Trutnov, zapsané v obchodnim
rejstf'iku u Krajského soudu v Hradci Krélové, oddﬂ B, vloika 1006, konané dne

30. kvétna 2022 0d 10.00 hodin v Trutnové v sidle spoleénosti

l. Jak byla stanovena cena 1344; K5 a tedy emisni £1210 344,- K67 C0 si pod timto stanovenim

éiia méme jako akcionéﬁ pfedstavit? pomérné éést vlastniho kapitéiu pfipadajici na jednu
akciﬁ 6mm ’1 344 K6, emisni éiio je rozdﬂ mezi nominélni hodnotou a emisnim kurzem

2. Jak byla stanovena cena druhé féze I’isu ve vyéi 1500; K6 a tedy emisni éiio 1500,- K6? C0
Si pod timto stanovenim ééia méme jako akcionéfi pfedstavit?

3. Jak vznikly pohledévky obci a mést Pec pod Snéikou, Svoboda nad Upou a Jénské Lézné?
Jsou tyto smlouvy 0 zépﬁjékéch zde k nahlédnuti? Jaké tam byly podminky vréceni—
splatnost, jaké %?

jsou k nahlédnuti, splatnost 1 rok (moinost prodIOUZeni dodatkem), jsou beroéné

4. do obdril’ tantiémy, kteﬁ élenove’ pf'edstavenstva a dozoréi rady? Jak vysoké tantiémy obdrii
jednotlivé statutémich orgény? Jak uréovéna vy'§e jednotlivym élenﬁm?

tantiémy nejsou a nebudou vyplaceny élenﬁm pfedstavenstva a dozoréi rady

5. Na kterém fédku najdeme tyto zévazky ke spoleénikﬁm na§1’ spoleénosti? Proé nejsou

eVidOVényjakO Vklad SP01eém'ka? posky’muty byly na zékladé smlouvy o zépﬁjéce, v
evidenci vedeno jako kra’tkodobé finanépi vypomoci

6. Je zném pfedstavenstvu spoleénosti Judikét NS CR sp.zn.27 Cdo 155/2019 ze dne 26.11.2020
tykajici sc penéiitych Vkladﬁ a zépﬁjéek spoleénikﬁ?
Ten dospél V bodé 6. 29 k zévéru: ,,Pokud spoIeEnost opravdu potFebovaIa ziskat ﬁnanEni
prostfedky na realizaci dlouhodobého podnikatelského zdméru a hodlala tak uEinit cestou

zvﬁs’em’ zdkladniho kapitélu upsdm'm novych akcii, jejichz' emisni kurs bude spldcen v
penézich, nic ji nebrdnilo tak uéinit rovnau zvysvem'm zdkladm’ho kapitélu, a nikaliv nejprve
cestou zépﬁjé'ek poskytnutych nékterymi akciondfi, jei se obratem kapitalizujl'”. Proé tak
ne
20 a nyni obchézi zékon?

Akcionéf :
rodné éislo

RADNA VALNA HROMADA
Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
30. kvétna 2022
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