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Návrh změny stanov, návrh na zvýšení základního kapitálu

V souladu s programem jednání valné hromady společnosti, která se koná dne 6. 6. 2005 
zasíláme návrh představenstva na změnu stanov a návrh na zvýšení vlastního kapitálu 
společnosti.

Bod 6 programu jednání valné hromady – návrh změny stanov:

Článek 31, odst. 1:

Původní znění: Představenstvo společnosti má 5 členů. Ze svého středu si představenstvo volí 
předsedu, příp. místopředsedu.

Nové znění: Představenstvo společnosti má 6 členů. Ze svého středu si představenstvo volí 
předsedu, příp. místopředsedu.

Článek 34, odst. 1:

Původní znění: Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna 
nadpoloviční většina jeho členů. Každý člen představenstva má jeden hlas.

Nové znění: Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna 
nadpoloviční většina jeho členů. Každý člen představenstva má jeden hlas. V případě rovnosti 
hlasů při hlasování představenstva rozhoduje hlas předsedy představenstva.

Bod 9 jednání valné hromady – návrh představenstva na zvýšení základního kapitálu:

Důvodem navrhovaného zvýšení je využitelnost infrastrukturního majetku města Pec pod 
Sněžkou ve vztahu k předmětu podnikání společnosti. Jedná se zejména o vodovod, 
kanalizační řady, čerpací stanici, úpravnu vody, jímací objekty, ČOV a školící a rekreační 
středisko v areálu úpravny vody, v katastrálním území Pec pod Sněžkou a Velká Úpa. 
Nepeněžitý vklad byl oceněn znalcem  Ing. Tomášem Voborníkem  dle znaleckého posudku 
č. 532/25/2005 ze dne 17.4.2005  na částku 101.750.000,-Kč.

9.2. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno nepeněžitým vkladem o částku 
101.750.000,- Kč upsáním 101.750 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000 
Kč,  v listinné podobě s omezenou převoditelností. 



Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.

9.3. Emisní kurz upisovaných akcií pro upisovatele činí 1.000,- Kč za 1 akcii o jmenovité 
hodnotě 1.000,- Kč. Akcie musí být upsány ve lhůtě 30 dnů počínaje dnem, ve kterém bude 
doručen předem určenému zájemci návrh smlouvy  o upsání akcií. Místo pro upisování akcií  
je sídlo společnosti. 

9.4. V souvislosti s rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu o částku 101.750.000,- Kč 
nepeněžitým vkladem je vyloučeno přednostní právo akcionářů, neboť se jedná o akcie 
předem určenému zájemci a to Městu Pec pod Sněžkou se sídlem  Pec pod Sněžkou čp. 230, 
identifikační číslo 00278181.

Ing. Josef Moravec, v. r.            Mgr. Tomáš Hendrych, v. r.
 prokurista a ředitel a. s. předseda představenstva a. s.

Za správnost: Ing. Soňa Teichmanová, v. r., ekonomická náměstkyně


