
Mgr. Ing. Miroslav Frank
RC:

Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.

Pfedstavenstvo spoleénosti

Nébei Véclava Havla 19
541 01 TRUTNOV

V Praze 5.5. 2021

YE“; Pllotinzivrh k bodu 56pr0gramu valné hromady Vodovodfi a kanalizaci Trutnov, a.s.,
ICO: 60108711, se sidlem: Trutnov, Nébf'eii Vziclava Havla 19, PS6: 541 01, zapsané
v 0R vedeném Krajskjrm soudem v Hradci Krélové, oddfl B, vloika 1006, konané due
31. kvétna 2021 0d 10.00 hodin v Trutnové

Véiené pfedstavenstvo,

Jako akcionéu“ spoleénosti da’wém protinévrh kbodu 6 pofadu jednéni valné hromady —
Rozhodnuti o vykupu Vlastnich akcii

Navrhuji, aby V rémci bodu 6 pofadu jednéni projednala valné hromada tento protinévrh na
Vykup Vlastnich akcii tohoto znéni:

Valné hromada spoleénosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. konané dne 31.5.2021
schvaluje:

- Nabyti Vlastnich akcii spoleénosti, znéjicich na majitele vzaknihované podobé
ve jmenovité hodnoté 1.000,- K6, a to do poétu 20.000 kusfi kmenoch akcii o
celkové jmenovité hodnoté 20.000.000,-Ké

- Uréuje, Ze spoleénost mfiie nabyvat akcie spoleénosti do 31.12.2022
- Uréuje, Ze spoleénost si mfiie ponechat Vlastni akcie spoleénosti na dobu 5 let

od tohoto rozhodnuti valne’ hromady
— Uréuje cenu za nabyti Vlastnich akcii spoleénosti ve vyéi 500 ai 1.200,- K6 za 1 ks

akcie. Uréeni finélni ceny nabyti akcii provede pfedstavenstvo, ktere' schvéli

podminky pro uréeni vy’kupnl' ceny podle poétu akcii.
- Povéfuje spoleénost CENTIN a.s., aby jménem spoleénosti V3'Ikup realizovala

Zdfivodnéni:

Protoie naée spoleénost dlouhodobé nevypléci podfly na zisku svym akcionéffim (dividendy)
jiZ nékolik let, navrhujeme pro tuto valnou hromadu schvélit V souladu s ust. § 301
a nésledujicich zékona 6. 90/2012 Sb. ( ZOK).



Majetek spoleénosti je k 31.12. 2020, 0116 fédné fiéetm’ zévérky, V6 vyéi 915,535 mil. K6, coi
pfedstavuje podil na 1 akcii 1.654,- Ké. Proto je nutno uréit spravedlivou Viéi protiplnéni
za jednu akcii.

Na zékladé rozhodnutl' pfedstavenstva, které stanovi podminky pro uréeni Vykupni ceny podle
poétu akcii, pak bude provédét spoleénost CENTIN a.s. Vykup 0d jednotlivych akcionéffi.

Dale navrhuji, aby V rémci bodu 6 pofadu jednéni pfijala valné hromada usneseni tohoto
znéni:

Valné hromada spoleénosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. konanzi dne 31.5.2021
schvaluje:

- Nabyti Vlastnich akcii spoleénosti, znéjicich na majitele vzaknihované podobé
ve jmenovité hodnoté l.000,— Ké, a to do poétu 20.000 kusfi kmenovych akcii
0 celkové jmenovité hodnoté 20.000.000,—Ké

- Uréuje, ie spoleénost mfiie nabyvat akcie spoleénosti do 31.12.2022
- Uréuje, ie spoleénost si mfiie ponechat vlastni akcie spoleénosti na dobu 5 let
0d tohoto rozhodnuti valné hromady

- Uréuje cenu za nabyti vlastnich akcii spoleénosti ve vyiéi 500 ai 1.200,- Ké za 1 ks
akcie. Uréeni finzilni ceny nabyti akcii provede pi‘edstavenstvo, které schvéli
podminky pro uréeni vykupni ceny podle poétu akcii.

- Povéf'uje spoleénost CENTIN a.s., aby jméncm spoleénosti vykup realizovala

Zédém, aby shora uvedeny protine’wrh by1 V souladu se stanovami spoleénosti
a platnYmi prévnimi pfedpisy zvefejnén, a to se zdfivodnénim podéni névrhu ze strany
akcionéfe a se stanoviskem pfedstavenstva k témto zméném.

S pozdravem

MK ng. ros av

rodné éislo :




