
Pf'edstavenstvo spoleénosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
zapsane' V obchodnim rejstfl’ku vedene'm Krajsky’m soudem V Hradci Krélové oddfl B, Vloika 1006,

se sidlem: Trutnov, nébfeii Véclava Havla 19, PSC 541 01, identifikaéni 61510: 601 08 711,
svolévé na den 30. kVétna 2022 V 10.00 hodin

RADNOU VALNOU HROMADU,
kterzi se bude konat V zasedaci mistnosti v sidle spoleénosti V Trutnové.

Pof‘ad jednéni:
1. Zahéjeni, ovéf‘eni usné§enischopnosti valné 4. Zpréva dozorél’ rady o pfezkoumém’ fédné
hromady. fiéetm’ Zévérky, névrhu na rozdéleni zisku

2. Volba pfedsedy valné hromady, zapisovatele, za rok 2021 a zprévy o vztazich mezi
ovéfovatelfi zépisu aosob povéfenych propojenymiosobamivr. 2021.
séiténim hlasfi. 5. Schvéleni Vyroém’ zprévy, fédné fiéetm’

3. Vyroém' zpréva za rok 2021, zpréva zévérky za rok 2021 anévrhu na rozdéleni
pfedstavenstva o podnikatelské éinnosti zisku za rok 2021.
spoleénosti aostavu majetku V roce 2021, 6. Rozhodnutl' o zméné stanov spoleénosti —
zpréwa pfedstavenstva o vztazich mezi zména podoby akcil’
propojeny’mi osobami V r. 2021, névrh 7. Rozhodnutiovykupu Vlastnich akcii
na schvéleni Fédné fiéetni zévérky Véetné 8. Rozhodnutiozvyéenizékladnl’ho kapitélu
névrhu na rozdéleni zisku a seznémenl' 9.Zz'1Vér.
se zprévou auditora.

Rozhodny den: Rozhodnym dnem k fiéasti na valné hromadé je 23. kVéten 2022. Valné hromady jsou
oprévnéni se fiéastnit a vykonévat na m’ hlasovaci prévo pouze ti akcionéfi s akciemi na jme’no, ktefi
jsou zapsétni V seznamu akcionéfi‘i vedeném spoleénosti, a déle akcionéfi s akciemi na majitele, ktefi
Vlastnili tyto akcie k rozhodnému dni, a to i V pfipadé, Ze p0 rozhodném dnu dojde k pfevodu cenného
papim. V pfipadech uréenych zékonem mfiie samostatné pfevoditelné, popfipadé jiné prévo spojené
s cennymi papiry, uplatfiovat Vfiéi spoleénosti pouze osoba, které je oprévnéna vykonévat toto prévo
k rozhodnému dni.

Prezence akcionéf'fi bude zahéjena v 9.30 hodin v misté konéni valné hromady. Valné hromady
se mfiie zfiéastnit kaidy akcionéf osobné, nebo na zékladé plné moci. Akcionéuv" se prokéie platnym
prfikazem totoinosti, zéstupce déle plnou moci s fifedné ovéfenym podpisem akcionéfe. Plné moc
pro zastupovéni na valné hromadé musi byt pisemné a musi z n1’ vyplyvat, zda byla udélena
pro zastoupeni na jedne’ nebo na vice valnych hromadéch. Zéstupce prévnicke' osoby pfedloil’ naVic
platny Vypis zobchodm’ho rejstfiku. Zéstupce akcionéfe — obce (mésta) je povinen prokézat své
oprévnéni k fiéasti na valné hromadé rozhodnutim zastupitelstva oboe (mésta) o jeho delegaci
na valnou hromadu V souladu s ust. § 84 odst. 2 pism. f) zék. é. 128/2000 Sb. 0 obel’ch.
Vyroém' zpréva, fédné fiéetni ze’wérka, zpréwa dozoréi rady a névrh dohody o zapoéteni pohledévek
jsou k nahlédnuti 0d 30. dubna 2022 V pracovm’ch dnech od 9.00 do 13.00 hod. V sidle spoleénosti a
souéasné uvefejnény na www strénkéch spoleénosti WWW.Vaktu.cz.

K bodu E. 2 — ne'wrh usnesem’: Valné hromada V011 pfedsedu valné hromady, zapisovatele,
2 ovéfovatele zépisu a osobu povéfenou séiténim hlasfi.
Zdfivodném’: Toto usnesenl' vyplyVé 2 § 26 odst. 1 stanov spoleénosti.

K bodu é. 3 — vyjédfeni pfedstavenstva: Pf‘edstavenstvo timto p1n1' svou povinnost dle ust. § 436 ZOK
zpracovat a pfedloiit tyto dokumenty k projednéni valne’ hromadé. O tomto bodu pofadu jednéni se
nehlasuje.

K bodu E. 4 * vyjédfeni pfedstavenstva: Zpréva dozoréi rady za rok 2021 obsahuje informace
o kontrolni éinnosti dozorél’ rady V roce 2021 a jejl' stanovisko kfédné fiéetnl’ zévérce za rok 2021,



k névrhu na rozdéleni zisku za rok 2021 a zprévy o vztazich mezi propojenymi osobami V r. 2021,
vychézejici zprezkouméni téchto dokumentfi dozoréi radou V souladu s ust. § 447 odst. 3 ZOK.
O tomto bodu poi‘adu jednéni' se nehlasuje.

K bodu 6. 5 — névrh usneseni:
Valné hromada schvaluje Vyroéni zprévu predloienou predstavenstvern spoleénosti.
Valné hromada schvaluje fédnou fiéetni Zévérku 221 r. 2021.
Valné hromada schvaluje névrh na rozdéleni zisku, a to: z dosaiene’ho zisku ve vyéi 3 649 534,21 Ké
p0 zdanéni rozdélit takto:

Pridél do sociélniho fondu 200 000,00 Ké
Pridél do stimulaéniho fondu 200 000,00 Ké
Pride] na fiéet nerozdéleného zisku 1 588 941,21 Kc”:
Podil na zisku k rozdéleni mezi akcionére (déle jen 1 660 593,00 Ké
,,dividenda“)

Zdfivodnéni’: Podle zékona a stanov spoleénosti predklédé predstavenstvo valné hromadé vyroéni
zprévu, jejii souéésti je zpréva predstavenstva o podnikatelske’ éinnosti a stavu majetku spoleénosti.
Podle ust. § 20 odst. 2 pism. m) stanov schvaluje vyroéni zprévu valné hromada. Ve smyslu ust. § 20
odst. 2 pism. In) stanov spoleénosti schvaluje valné hromada rédnou néetni zévérku. Uéetni zévérku
po jejirn projednéni dozoréi radou a odsouhlasenou auditorem predklédé valne' hromadé ke schvéleni’
predstavenstvo spoleénosti. Na zéklade hospodérskych vy’sledkfi spoleénosti pfedklédé predstavenstvo
névrh na rozdélem’ zisku valne' hromadé, do jejii vyluéne' pfisobnosti rozhodnuti o rozdéleni zisku
nebo fihradé ztréty a stanoveni podilu na zisku (dividend) a tantiém néleii (ust. § 20 odst. 2 pism. m)
stanov spoleénosti). O rozdéleni zisku spoleénosti rozhoduje valné hromada na névrh predstavenstva
po prezkouméni tohoto néwrhu dozoréi radou (ust. § 44 odst. 1 stanov spoleénosti). Pi‘edstavenstvo
navrhuje rozdélit dosaieny zisk pridélenim jeho déle uréenych éésti do fondfi spoleénosti, zrizenych
V souladu s ust. § 49 stanov spoleénosti.
Pridély do sociélni'ho fondu a do stimulaéniho fondu budou pouiity na plnéni zévazkfi spoleénosti Vfiéi
zaméstnancfim, které vyplyvaji z Kolektivni smlouvy, platné pro rok 2022. Cést zisku bude preveden
na fiéet nerozdélene’ho zisku z dfivodu nejiste' ekonomické situaci na trhu s energiemi, rfistem inflace a
rfistem firokovych sazeb u investiénich fivérfi spoleénosti.
Dividenda navrhované k rozdeleni mezi akcionére spoleénosti tedy éini 3 K6 na jednu akcii pred
Zdanénim.
Rozhodnym dnem pro uplatnéni préva na podil na zisku (dividendu) je rozhodny den pro prévo fiéasti
na valné hromadé, které rozhodla o Vyplaté podilu na zisku akcionérfim za rok 2021, tj. rozhodny den
je 23. kvéten 2022.
Vyplata podilu na zisku (dividendy) probéhne V terminu 0d 1. rijna 2022 do 31. prosince 2022.
Vypléceny podil na zisku bude zdanén podle zékona o danich z prijrnu ve znéni pozdéjéich predpisfi.
Pro zdanénl’ podilu na zisku zahraniénich oprévnénych osob budou uplatnény mezinérodni smlouvy o
zamezeni dvojiho zdanéni.

Z povereni predstavenstva spoleénosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s. a na zékladé smluvniho
vztahu, zaji§fuje vyplatu dividend pro Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. spoleénost CENTIN, a.s.,
[CO 639 99 897, Praha 10, K Botioi 1453/6, 101 00.
Akcionéffim Vlastnicim akcie na jméno V listinné podobé bude podil na zisku (dividenda) vyplacen
bezhotovostnim prevodem penéinich prostfedkfi na bankovni fiéet uvedeny V seznamu akcionéffi
spoleénosti, ktery akcionér sdélil, nebo sdéli, na zékladé dodéni potfebnych podkladfi.
V pripadé, 2e na akcii Vézne zéstavm’ prévo nebo akcie je predmétem smlouvy o prevodu préva na
vyplaceni dividendy, je povinen jejich majitel, zéstavni Veritel resp. spreivce, uvédornit o této
skuteénosti emitenta a predloiit doklady nezbytné k prokézéni svého néroku na Vyplatu dividend, a to
nejpozdeji do 31. éervence 2022. Pokud se tak nestane, bude dividenda vyplacena akcionéri d1e
seznamu akcionérfi.
Akcionéri mfiie byt vyplacena dividenda nejpozdéji ve lhfité tri let od 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 sehvaluje v § 12 odst. 1 stanov spole6nostinahrazen1’ celého textu

,, 1. Zékladni kapitél spole6nosti je rozdélen na:
77 509 ks kmenovych akeii na majitele o jmenovité hodnoté 1 000 K6 V zaknihované podobé
476 021 ks kmenovych 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 pfevoditelnosti“

za text
,, 1. Zékladm’ kapitél spole6nosti je rozdélen na:
77 509 ks akcil’ na jméno o jmenovité hodnoté 1 000 K6 V listinné podobé bez omezem’
pfevoditelnosti“
476 022 ks akcii na jméno o jmenovité hodnoté 1 000 K6 v listinné podobé s omezenou
pFevoditelnosti“

— § 12 odst. 2 stanov spoleénosti se nahrazuje textem ,,Listinné akcie na jméno jsou vydény jako
hromadne’ akcie, kdy kaidé hromadné akcie nahrazuje ur6ity p06et akcii se jmenovitou hodnotou
1 000,-K6.“
— § 13 odst. 1 stanov spole6nosti se nahrazuje textem ,,Akcie na jméno s omezenou pfevoditelnostl'
uvedene’ V § 12 odst. 1, jakoZ i Vsechna préwa s m’ spojené, je pfevoditelné pouze spfedchozim
souhlasem valné hromady spole6nosti.“
- v § 21 odst. 2 se mém’ znéni posledni Véty na ”Pfedstavenstvo je povinno zajistit k rozhodnému dni
seznam akcionéfi‘l na jme’no vedeny spole6nost1’.“
- v § 25 odst. 2 se vypousti Véty ,,Pokud sp01e6nost vydala zaknihované akcie, nemusi iédat o novy
Vypis z evidence zaknihovanych cennych papirfi. Nabyvatel akcie je oprévnén prokézat prévo 1'16asti
na néhradni valne’ hromadé jinak.“
Zména stanov nabude 1'16innosti zépisem pfemény akcii do obchodm’ho rej stfiku.

Zdfivodnéni: Pfedstavenstvo navrhuje pfeménu podoby a to zaknihovany cenny papir na listinny
cenny' papir azménu formy akcil' z majitele na akcie na jméno a s tim spojenou zménu stanov.
Dfivodem je finan6n1’ fispora prostfedkfi pro spole6nost a akcionéfe, ktere' musi vynaklédat pfi vedeni
zaknihovanych akcii V Centrélnim depozitéfi cennych papirfi a zjednoduseni pfevodu cennych papirfi
mezi akcionéfi. Po zépisu zmény podoby a formy cennych papirfi do obchodm’ho rejstfl'ku povede
seznam akcionéffi spole6nost.

K bodu 6. 7 — névrh usneseni: Valné hromada spole6n0sti Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s.,
konané due 30. 5. 2022, schvaluje:

- nabyti Vlastnich akcii spole6nosti, znéjicich na jme’no V listinné podobé bez omezem’
pfevoditelnosti o jmenovite’ hodnoté 1 000,- K6 vefejnym névrhem smlouvy na koupi akcii, a
to do p06tu 20 000 kusfi akcii o celkove’ jmenovite’ hodnoté 20 000 000,- K6

- ur6uje, 2e spole6nost mfiZe nabyvat Vlastni akcie spoleénosti do 31. 12. 2022
- ur6uje, ie spole6nost si mfiZe ponechat Vlastnl' akcie spoleénosti na dobu 5 let 0d tohoto
rozhodnuti valne hromady

- ur6uje cenu za nabyti Vlastm'ch akcii spole6nosti ve Vysi 650,- K6 za 1 ks akcie
- povéfuje spole6nost CENTIN, as, aby jménem spole6nosti vefejny névrh smlouvy na koupi
akcil' realizovala

— usneseni o Vykupu Vlastnich akcil' nabyvé 1'16innosti dnem zépisu zmény podoby a formy
do obchodniho rej stfiku.

Zdfivodnéni: Navriene’ schvélem’ nabyti Vlastnich akcii spole6nosti se tyké akcil' znéjicich na jméno o
jmenovité hodnoté 1000,- K6, bez omezeni pf‘evoditelnosti tedy akcil', rozdélenych mezi privétm’
akcionéfe, ktefi' nejsou municipélnimi akcionéfi. O takto nabyte’ akcie Indie spole6nost na zékladé



rozhodnuti pfedstavenstva sniiit zékladni kapitél nebo je zcizit popf. vydat proti vkladfim
infrastrukturniho majetku do SVého Zékladniho kapitélu, 6im2 by optimalizovala akcionéfskou
strukturu tak, aby akcie spole6nosti byly V co nejvétéi mife soustfedény V rukou vefejnoprévnich
korporaci, zejména m6st a obci. Podily stéwajl'cich akcionéffi na Vyéi zékladniho kapitélu zfistanou
beze zmény.

K bodu 6. 8 — névrh usnesem’:
1. Valné hromada Spole6nosti dle § 474 a nésl. zékona 6. 90/2012 Sb (ZOK) schvaluje zvyéeni
zékladniho kapitélu Spole6nosti penéiitymi Vklady z dosavadm’ Vyée zékladniho kapitélu
553 531 000,- K6 na n0V0u vyéi zékladm’ho kapitélu 609 531 000,- K6, a to upsz’mim 56 000 kusfi
novych akcii o 6éstku ve Vy§i 56 000 000,- K6 (slovy: padesét §est milionfi korun 6eskych), s tim,
ze:
a) Vlastni kapitél bude navyéen zvyéenim zékladniho kapitélu upisem novych akcii s
emism’m kursem 1 344,— K6 (resp. 1 500,— K6 V druhé fézi fipisu) za kaidou akcii,
jak se podévé z tohoto usneseni niée. Tim dojde ke zvyéeni zékladniho kapitélu
0 56 000 000,— K6, a déle k ziském' 6éstky ve vyéi nejméné 18153 229,- K6
z emism’ho éiia.

b) upisovéni nad 6éstku 56 000 000,- K6 se nepfipouéti, upisovénl' pod 6éstku
56 000 000,- K6 se pfipouéti. O kone6né 6éstce zvyéeni zékladniho kapitélu
rozhodne pfedstavenstvo spole6nosti.

6) na zvyéem' zékladnl'ho kapitélu bude upisova’mo celkem 56 000 kusfi novych akcii,
které budou vydény jako listinné akcie ve formé na jméno o jmenovité hodnoté
1 000,- K6

d) V souladu 5 § 484 odst. 1 ZOK mé kaidy akcioné? Spole6nosti Vlastnici akcie
Spole6nosti k rozhodnému dni pro konéni valné hromady pfednostni prévo na L'lpis
6ésti novych akcii V poméru jmenovité hodnoty jeho akcii k zékladnimu kapitélu
Spole6nosti (,,Pfednostni prévo“) s tim, Ze nové akcie upisovane’ s vyuiitim
Pfednostm’ho préva budou upisovény na zékladé vefejné nabidky.

e) nové akcie bude moiné svyuiitim Pfednostm'ho préva upsat penéiitymi Vklady
V poméru 1:10, tj, na kaidych 10 ks stévajicich akcil' bude pfipadat 1 ks nové
akcie. Pokud by Vysledek upisovaciho poméru nevedl k upsém’ celych novych
akcii, bude tento Vysledek zaokrouhlen smérem dolfi na nejbliiéi niiéi po6et celych
novych akcii. Vyuiiti Pfednostm’ho préwa stévajl'cich akcionéf‘fi Vlastnicich 1—9 ks
dosavadnich akcii se stanovi tak, Ze bude moZné upsat 1 ks nOVé akcie.

f) vyuiiti Pfednostniho préwa upsat nové akcie pfisluéi driitelfim akcii stéwajicich
emisi akcii tak, 2e mohou upsat nové akcie pouze emise, jejii jsou driiteli, tedy jak
s omezenou, tak neomezenou pfevoditelnosti.

g) emism’ kurs kaidé jedné NOVé akcie upsané na Zékladé vefejné nabidky bude 6init
1 344,- K6 a bude splacen pouze V penézich, z 6eh02 1 000,— K6 pfedstavuje 6éstku
zvyéeni zékladniho kapitélu Spole6nosti a 6éstka 344,- K6 emisni éiio

h) nové akcie ani iédné jejich 6ést nebudou upsény na zékladé dohody akcionéffi
Spole6nosti podle §480 a2 § 483 ZOK a jejich upisovém’ se nez1'16astn1' 22'1n
obchodm’k s cennymi papiry.

i) pfedstavenstvo uvefejm’ vefejnou nabidku na fipis novych akcii s vyuZitim
Pfednostm’ho préva na intemetovych strénkéch Spole6nosti a V Obchodm’m
Véstniku nejpozdéji ve Ihfité 12 mésicfi 0d pfijeti tohoto rozhodnuti.

j) upisovaci lhfita 6in1’ 15 (patnéct) dni a nové akcie budou upisovény Ve lhfité, které
za6ne béiet péty pracovm’ den p0 dni uvefejnéni vefejné nabidky pro fipis novych
akcil' s vyuiitim Pfednostnl’ho préva.

k) mistem upisovéni akcil' bude sidlo spole6nosti.
1) nOVé akcie budou upiSOVémy Zépisem fidajfi dle § 481 odst. 2 ZOK do listiny
upisovatelfi vedené Spole6n0st1’ a akcionéf" splatl' na bankovni 1’16et Spole6nosti
6. 123-6580660247/0100 eel)? emisnl' kurs V§ech jim upisovanych novych akcii;



2. Pfipouétl’ se zapoéteni pohledéwek déle uvedenych zéjemcfi o upséni akcii Vfiéi Spoleénosti proti
pohledévkém Spoleénosti na splaceni emism’ho kursu akcii Vfiéi zéjemcfim o upséni akcii, a to
konkrétné:
a) zapoéteni pohledévky mésta Pec pod SnéZkou, IC 00278181, za Spoleénostl' V6 vyéi

15.033.169,—Ké (slovy: patnéct milionfi tficet tfi tisic jedno sto §edesét deVét korun éeskych)
z titulu zépfijéky na zékladé smlouvy o zépfijéce 26 due 30. 3. 2020,

b) zapoétenl’ pohledévky mésta Jénské Lézné, 16 00277967, 221 Spoleénosti ve vyéi 3.073.000,-
Ké (slovy: tfi miliony sedmdesét tfi tisic korun éeskych) z titulu zépfijéky na zékladé
smlouvy o zépfijéce ze dne 11. 5. 2020,

c) zapoéteni pohledévky mésta SVOboda nad Upou, 16 00278335, za Spoleénosti ve Vy§i
2.841.711; Ké (slovy: dva miliony osm set étyficet jedna tisic sedm set jedenéct korun
éeskych) z titulu zépfijéky na zékladé smlouvy o zépfijéce 26 due 23. 10. 2019.

3. PraVidla pro postup uzaeni dohod o zapoéteni pohledévek jsou nésledujici:
a) pfedstavenstvo Spoleénosti zéjemcfim o fipis akcii Spoleénosti uvedenych V odst. 2 doruéi
pisemny névrh dohody o zapoéteni vzéjemnych pohledévek, ktery bude souéésti smlouvy
o upséni akcii;

b) zéjemci o fipis akcil’ Spoleénosti jsou povinni akceptovat a doruéit Spoleénosti podepsanou
smlouvu do tficeti (30) kalendéf‘nich dm’ pote’, kdy jim bude pfedén nebo doruéen jeji névrh
dle pism. a) vyée;

c) smlouvy se Véemi zéjemci o fipis akcil' Spoleénosti musi byt uzavfeny pfed podénim névrhu
na zépis nové Vyée zékladniho kapitélu Spoleénosti dle tohoto rozhodnuti do obchodm’ho
rejstf‘l'ku;

d) smlouvy budou kromé néleiitosti dle § 479 ZOK obsahovat (i) specifikaci smluvm’ch stran,
(ii) specifikaci pohledévek, které jsou pfedmétem zapoéteni, tj. prévni dfivod vzniku a Vyéi ke
dni uzavfeni smluV, 21 (iii) uréeni rozsahu, V jakém dojde k zéniku pohledévek zapoétenim;

e) k zapoéteni pohledévek dojde fiéinnosti smlouvy o upsénl' akcii, jejii souéésti bude dohoda
o zapoétem' vzéjemnych pohledévek.

4. Valné hromada V souladu 3 § 21 odst. 3 ZOK schvaluje:
névrh dohody o zapoéteni vzéjemnych pohledévek, ktery je souéésti smlouvy o upsénl' akcii, mezi
Spoleénosti a upisovatelem ve znéni dle pfflohy 6. [0] zépisu z valné hromady;

5. Valné hromada uklédé pfedstavenstvu Spoleénosti uéinit Véechna potfebné opatfenl' ke splnéni
tohoto usnesenl'.

6. Upis novych akcil' neupsanych s vyuiitim Pfednostniho préva:
a) nové akcie, které nebudou upsény s vyuiitim Pfednostniho préva, budou V souladu s § 475
pism. d) ZOK Véechny nabl’dnuty k upisovém’ na zékladé vefejné nabl'dky akcionéffim
Vlastnicim akcie Spoleénosti k Rozhodnému dni (,,Dodateéné vef‘ejné nabidka”), a to za
nésledujicich podminek:

b) emisnl’ kurs kaidé jedné Nové akcie upsané na zékladé Dodateéné vefejné nabl'dky bude éinit
1 500,- K6 a bude splacen pouze V penézich, z éehoi 1 000,- Ké pfedstavuje ééstku zvyéeni
zékladniho kapitélu Spoleénosti a ééstka 500,- K6 emism’ éiio

c) pf‘edstavenstvo uvefejni Dodateénou vefejnou nabidku na internetovych strénkéch
Spoleénosti a V Obchodm’m Véstniku nejpozdéji ve lhfité 14 mésicfi od pfijetl’ tohoto
rozhodnuti

(1) na zékladé Dodateéné vefejné nabl'dky budou nové akcie upisovény ve lhfité dvou tydnfi, které
zaéne béiet péty pracovni den po dni uvefejném’ Dodateéné vefejné nabidky

e) V rémci Dodateéné vefejné nabl'dky bude kaidy akcionéf Spoleénosti oprévnén podat
zévaznou objednévku na upis a2 Véech Novych akcii, které nebyly upsény s vyuiitim
Pfednostniho préva, za splnénl’ nésledujl'cich podminek:
— objednévka bude podéna V6 formétu, Zpfisobem a s néleiitostmi uvefejnénymi spoleéné

s Dodateénou vefejnou nabl’dkou
- objednéVka bude obsahovat neodvolatelné povéfem’ k fipisu objednanych novych akcii
zépisem fidajfi dle § 481 odst. 2 ZOK do listiny upisovatelfi a vypofédéni vydénl'
upsaného poétu novych akcii



— akcionéf pfedloii neodvolatelny’ souhlas s pfipadnym krécem’m objednévky postupem niie
a povéfeni k fipisu menéiho n62 objednaného poétu novych akcii, a to V zévislosti
na Vysledku takového krécem’

- akcionéf pfedloii poiadované informace a dokumenty umoifiujici fipis objednanych
novych akcii V souladu s bodem d) vyée a uzavfe s nim za timto fiéelem smlouvu, jinak
se k takoVé objednévce nepfihliii;

- nejpozdéji s doruéenim objednévky na fipis novych akcii V rémci Dodateéné vefejne’
nabidky sloii akcionéf na bankovni fiéet Spoleénosti é. 123-6580660247/0100 penéini
prostfedky rovné 100 % emism’ho kursu V§ech jim objednanych novych akcii, které budou
na daném fiétu bezfiroéné vedeny za fiéelem fipisu a vypoFédéni vydénl’ upsaného poétu
novych akcii

— V pfipadé kréceni objednévky akcionéfe postupem Viz niie bude odpovidajici éést
emisnl’ho kursu akcionéfi poukézéna na fiéet, z néhoi byla zaplacena, a to do tiech
pracovnich dnfi 0d oznémeni Vysledkfi fipisu na zékladé Dodateéné vefejné nabidky

— V pfipadé, 26 souhmny poéet novych akcii objednanych akcionéfi vrémci Dodateéné
vefejné nabidky pfeséhne poéet novych akci, ktere’ budou V rémci Dodateéne’ vefejné
nabidky akcionéffim nabidnuty, budou jednotliVé objednéwky L'1pisu kréceny dle niie
uvedeného postupu

Koeficient K
Poéet novych akcii = * Poéet novych akcii V rémci nabidky

'vvr

Souéet V§ech koeficientfi K

Kdy:
K - znamené koeficient akcionéie vypoéteny dle vzorce niie

Poéet akcii objednanych akcionéfem
K = Podil akcionéfe na ZK *

Celkovy poéet nabizenych akcii

f) Dodateéné vefejné nabidky se budou moci fiéastnit akcionéi‘i Spoleénosti Vlastnici akcie
Spoleénosti k Rozhodnému dni.

Zdfivodném’: Zvy§ovéni zékladniho kapitélu Spoleénosti penéiitymi Vklady a kapitalizaci éésti
pohledéwek o ééstku ve Vyéi 56 000 000,- K6 je navrhovéno za fiéelem posileni ekonomické pozice
Spoleénosti, nebot’ dojde kzéniku dluhfi Spoleénosti souvisejicich sbudovénim Vyée uvedené
VOdérenské infrastruktury, atim i k Vyznamnému sniieni celkového zadluieni Spoleénosti a posileni
jeji stability diky navyéem' zékladm’ho kapitélu. Vtéto souvislosti je téZ tfeba VZ1't Vpotaz, is
Spoleénost nedisponuje dostatkem volnych finanénich prostfedkfi, znichZ by mohla Vplné Vyéi
uhradit Véechny dluhy Vfiéi dotéeny’m 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 vyééich Vynosfi. I tato skuteénost me’t pozitivni VliV na Vysledky
Spoleénosti.

Bude dosaieno rovného postaveni mezi obcemi, které ziskaly fiéast na Spoleénosti nepenéiitym
Vkladem Vlastnl' VOdérenské infrastruktury, a obcemi, které na zékladé smlouvy umoinily jeji
vybudove’mi ze strany Spoleénosti a 221 timto fiéelem poskytly Spoleénosti finanéni prostfedky.



Déle bude dosaieno finaném’ fispory pfi posilovéni Vlastniho kapitélu Spoleénosti, nebot’ pfi budovém’
a rozvoji vodérenské infrastruktury navyéuje poéet zékazm'kfi Spoleénosti, él’mi dochézi k finanénim
L'lsporém z rozsahu a navyéovéni zisku Spoleénosti.

Néwrh dohody o zapoéteni vzéjemnjmh pohledévek, ktery je souééstl' smlouvy 0 upsém’ akcii,
mezi Spoleénosti a upisovatelem je souéésti dokumentfi zvefejnénych k valne' hromadé.

Hlavni lidaje z Y'édné liéetni uzévérky za rok 2021 (V tis. Ké):

Aktiva celkem 924 973 Néklady celkem 161 862 Hospodéfsky vysledek 3 650
Zékladni kapitél 553 531 VYnosy celkem 165 512

Pfedstavenstvo spoleénosti




