
Vážený akcionáři Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., 
 
v souvislosti s rozhodnutím představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., 
se sídlem nábřeží Václava Havla 19, Dolní Předměstí, 541 01 Trutnov, identifikační číslo 60108711, 
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle B, vložce 1006, 
o zvýšení základního kapitálu, Vás informujeme o Vašem přednostním právu upsat část nových akcií 
společnosti, upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu Vašeho podílu na základním 
kapitálu společnosti, dle dále uvedených informací. 
 
Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. zveřejňuje informaci o přednostním 
právu akcionářů, na základě rozhodnutí představenstva této společnosti, ze dne 28. 3. 2019, 
o zvýšení základního kapitálu, které bylo do obchodního rejstříku zapsáno dne 3. 6. 2019. 
 
Akcie, které se budou upisovat s využitím přednostního práva stávajících akcionářů, budou upisovány 
v kanceláři sídla společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., na adrese: nábřeží Václava Havla 
19, Dolní Předměstí, 541 01 Trutnov, v pracovních dnech od 8:00 hodin do 14:00 hodin, ve lhůtě 
stanovené na 15 dnů. Prvním dnem této lhůty bude den, který bude následovat po dni, kdy bude 
do obchodního rejstříku zapsáno rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu. Počátek 
běhu lhůty pro vykonání přednostního práva bude akcionářům oznámen způsobem stanoveným pro 
svolání valné hromady společnosti, tedy uveřejněním na internetových stránkách společnosti 
a vyvěšením v sídle společnosti. Zároveň bude tato informace zveřejněna v Obchodním věstníku. 

 
Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč lze upsat podíl ve výši 0,9841 % na jednom 
kusu celé nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč. Na jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 
1.000,-Kč pak připadá 102 dosavadních akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč. Upisovat lze pouze celé 
akcie. 

 
S využitím přednostního práva stávajících akcionářů budou upisovány akcie o jmenovité hodnotě 
každé akcie 1.000,-Kč, v počtu 5.400 kusů. Takto upisované akcie budou kmenové, znějící na jméno, 
v listinné podobě, za cenu (emisní kurz), která odpovídá jmenovité hodnotě upisovaných akcií, tedy za 
1.000,-Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč. Rozhodným dnem pro uplatnění 
přednostního práva, pro akcionáře se zaknihovanými akciemi, je 7. kalendářní den přede dnem, kdy 
mohlo být přednostní právo uplatněno poprvé. 
 
V Trutnově, dne 30. 5. 2019 
 
 
 
 
 
 

Za představenstvo 
Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., 
jeho předseda Mgr. Tomáš Hendrych 


