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STEJNOPIS

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný na místě samém v sídle společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., dne
dvacátého pátého května roku dvoutisícíhopatnáctého (25.5.2015) Mgr. Sylvou Kotrbovou,
notářkou v Praze, se sídlem notářské kanceláře v Praze 1, Politických vězňů 1511/5, o
osvědčení rozhodnutí orgánu právnické osoby dle § 80a a násl. notářského řádu a sice: --------

řádné valné hromady akciové společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. se sídlem
Revoluční 19, Dolní Předměstí, 541 01 Trutnov , která je zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1006, IČ 601 08711.------

Valná hromada se konala dne 25.5.2015 (dvacátého pátého května roku
dvoutisícíhopatnáctého) v sídle společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. v Trutnově,
Revoluční 19. Její jednání bylo zahájeno v 10,00 hodin.----------------------------------------------

1.
Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této řádné valné hromady a na základě
mé přítomnosti při jejím jednání osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání orgánů
společnosti související s přijetím předmětného rozhodnutí: -----------------------------------------

a) Existence společnosti byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským
soudem v Hradci Králové ze dne 22.5.2015, který předložil Mgr. Tomáš Hendrych, nar. 12.
května 1959, bytem Úpské nábřeží 224 Trutnov, Dolní Předměstí (jehož totožnost mi byla
prokázána platným úředním průkazem a prohlásil, že je způsobilý samostatně právně jednat v
rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis). ----------------------------------------
Mgr. Tomáš Hendrych, dle svého čestného prohlášení a předloženého výpisu z obchodního
rejstříku předseda představenstva, prohlásil, že předložený výpis z obchodního rejstříku
obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku.--------------
Předložený výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu číslo 1 tohoto notářského zápisu.--------

b) Působnost valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla zjištěna dle
§ 20,odst. 2) písmo g), 1), předložených stanov společnosti ze dne 26.5.2014, o nichž
Mgr. Tomáš Hendrych prohlásil, že jde o poslední aktuální úplné znění stanov---------
společnosti a z § 421 zákona o obchodních korporacích.------------------------------------- --------

c) Způsobilost valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla zjištěna :------------------
- pozvánky na jednání valné hromady, která byla dle prohlášení Mgr. Tomáše Hendrycha,
předsedy představenstva, uveřejněna v Obchodním věstníku dne 24.4.2015, na webových
stránkách společnosti na adrese http://w\.,,"vv-.'vaktu.cz dne 20.4.2015 a vyvěšena v sídle
společnosti. -----------------------------------------------------------------------------------------------
Způsob svolání valné hromady odpovídá § 23 odst. 3. citovaných stanov společnosti.-----------
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Pozvánka je přílohou číslo 2 tohoto notářského zápisu ----------------------------------------
- z listiny přítomných akcionářů, která je přílohou číslo 3 tohoto notářského

zápisu----------------------------------------------------------------------------------------------
z vyhlášení Mgr. Tomáše Hendrycha, předsedy představenstva, který byl
představenstvem - svolavatelem pověřen k zahájení valné hromady. Mgr. Tomáš
Hendrych vyhlásil, že valná hromada je schopna usnášení, neboť je přítomno
osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím
zástupce na základě plné moci 9 akcionářů, kteří vlastní nebo zastupují akcie o
jmenovité hodnotě 423.545.000,--Kč, což představuje 89,42 % základního kapitálu
akciové společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., sníženého o akcie o ----
jmenovité hodnotě 47.665.000,-- Kč, s nimiž není spojeno právo hlasovat.-------------

z protokolu o výsledcích prezence v 10,00 hodin, který je přílohou číslo 4 tohoto
notářského zápisu.--------------------------------------------------------------------------------

~ ..

Dle § 27 odst. 1. citovaných stanov společnosti je valná hromada způsobilá usnášení, jsou-li
přítomni, ať už osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím
zástupce na základě plné moci akcionáři, kteří mají akcie s jmenovitou hodnotou představující
více než 30 % základního kapitálu společnosti. --------------------------------------------------------
Dle § 17, odst. 2. citovaných stanov společnosti se hlasovací právo akcionáře řídí jmenovitou
hodnotou jeho akcií, přičemž každých 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých) jmenovité
hodnoty akcie představuje jeden hlas. ------------------------------------------------------------------
Dle § 17 odst. 3 citovaných stanov společnosti výkon hlasovacího práva jednoho akcionáře je
omezen nejvyšším přípustným počtem hlasů, který činí 37,5 % z celkového počtu hlasů

~. daií h dané k' I v •pnpa ajicic na vy ane a cie spo ečnostr. -------------------------------------------------------------

Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že formality a právní jednání, k nimž byla
společnost Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. či její orgány povinny před přijetím
následujících rozhodnutí valné hromady, byly učiněny ajsou v souladu se zákonem a stanovami
společnosti. --------------------------------------------------------------------------------------------------

II.
Na základě své přítomnosti při jednání dále osvědčuji, že valná hromada: ------------------------
a) zvolila předsedou řádné valné hromady Štěpána Bencu, nar. 24.9.1948, bytem Čtyřkoly 11,
. h ž t t ~ t ib I k" rřední ůkJe oz o oznos ml y a pro azana ure mm pr azem. ----------------------------------------------

Dále valná hromada zvolila PhDr. Marcelu Ulrichovou zapisovatelem, Markétu Honzíkovou a
Lenku Drtilovou ověřovateli zápisu a Václava Novotného a Terezu Brůžkovou sčitateli hlasů.

V době hlasování byla valná hromada usnášeníschopná, hlasování se zúčastnili akcionáři
vlastnící nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 423.545.000,-- Kč, což představuje 89,42
% ze základního kapitálu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., sníženého
o akcie o jmenovité hodnotě 47.665.000,-- Kč, s nimiž není spojeno právo hlasovat.-------------
Hlasování bylo prováděno na hlasovacím lístku číslo 1. ----------------------------------------------
Valná hromada zvolila orgány valné hromady ve výše uvedeném složení. ------------------------

Pro volbu předsedy valné hromady hlasovalo 396.185 hlasů, tj. 93,54 % přítomných hlasů, proti
Ohlasů, zdrželo se 27.347 hlasů, nehlasovalo 13 hlasů. ----------------------------------------
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Pro volbu zapisovatele valné hromady, ověřovatele zapisu a skrutátory valné hromady
hlasovalo 93,54 % přítomných hlasů. ------------------------------------------------------------------

Výsledek hlasování jsem zjistila dle vyhlášení Mgr. Tomáše Hendrycha, který byl
představenstvem pověřen k zahájení valné hromady a dle protokolu o výsledcích hlasování na
hlasovacím lístku číslo 1, který je přílohou číslo 5 tohoto notářského zápisu. ---------------------

b) K bodu 6. pořadu jednání valné hromady "Odvolání a volba člena představenstva" --
Štěpán Benca, předseda valné hromady předložil návrh představenstva společnosti na odvolání
Mgr. Pavla Petržely z funkce člena představenstva společnosti,--------------------------------------

Valná hromada schválila toto usnesení : ----------------------------------------------------------------
Valná hromada schvaluje odvolání Mgr. Pavla Petržely, nar. 19. ledna 1963, bytem č.p. 259,
54223 Mladé Buky z funkce člena představenstva společnosti.---------------------------------

~- - Bylo hlasováno na hlasovacím lístku číslo 3.-----------------------------------------------------------

Hlasování se zúčastnili akcionáři mající nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě------------
423.545.000,-- Kč, což představuje 89,42 % ze základního kapitálu akciové společnosti
Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 47.665.000,-- Kč,
s nimiž není právo hlasovat.-------------------------------------------------------------------------------
Valná hromada byla v době hlasování usnášení schopná. --------------------------------------------
Dle § 27 odst. 3 citovaných stanov společnosti rozhoduje valná hromada o výše uvedeném
usnesení prostou většinou hlasů přítomných akcionářů. ----------------------------------------------
Pro hlasovalo 396.185 hlasů, tj. 93,54 % přítomných hlasů. Proti 13 hlasů, zdrželo se 27.347
hlasů, nehlasovalo Ohlasů.------------------------------------------------------------------------------
Výsledky hlasování jsem zjistila dle vyhlášení Štěpána Bency, předsedy valné hromady a dle
protokolu o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku číslo 3, který je přílohou číslo 6 tohoto
notářského zápisu. ------------------------------------------------------------------------------------------

Dále Štěpán Benca, předseda valné hromady předložil návrh představenstva společnosti na
volbu Mgr. Lucie Potůčkové do funkce člena představenstva společnosti.-------------------------

Bylo hlasováno na hlasovacím lístku číslo 4. ----------------------------------------------------------

Valná hromada schválila toto usnesení: -----------------------------------------------------------------
Valná hromada volí Mgr. Lucii Potůčkovou, nar. 1. září 1975, bytem Mladé Buky, Hertvíkovice
104 do funkce člena představenstva společnosti. ----------------------------------------------------

Hlasování se zúčastnili akcionáři mající nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě------------
423.545.000,-- Kč, což představuje 89,42 % ze základního kapitálu akciové společnosti
Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 47.665.000,-- Kč,
s nimiž není právo hlasovat. ------- -------------------------------------------------------------------------
Valná hromada byla v době hlasování usnášení schopná. --------------------------------------------
Dle § 27 odst. 3 citovaných stanov společnosti rozhoduje valná hromada o výše uvedeném
usnesení prostou většinou hlasů přítomných akcionářů. ----------------------------------------------
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Pro hlasovalo 396.198 hlasů, tj. 93,54 % přítomných hlasů. Proti O hlasů, zdrželo se 27.347
hlasů, nehlasovalo Ohlasů.--------------------------------------------------------------------------------
Výsledky hlasování jsem zjistila dle vyhlášení Štěpána Bency, předsedy valné hromady a dle
protokolu o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku číslo 4, který je přílohou číslo 7 tohoto
notářského zápisu. ------------------------------------------------------------------------------------------

c) K bodu 8. pořadu jednání valné hromady "Pověření představenstva ke zvýšení ZK
podle § 511 Zákona o obchodních korporacích na dalších 5 let" --------------------------------

Štěpán Benca přednesl tento návrh usnesení valné hromady, který předkládá
představenstvo společnosti : ----------------------------------------------------------------------------

Valná hromada pověřuje představenstvo, aby za podmínek stanovených podle § 511
zákona o obchodních korporacích a stanovami společnosti, navyšovalo základní kapitál

". . upisováním nových akcií, podmíněným zvýšením základního kapitálu, a to peněžitými i
nepeněžitými vklady, nebo z vlastních zdrojů společnosti, s výjimkou nerozděleného
zisku, nejvýše však o 30 % dosavadní výše základního kapitálu v době pověření. ----------

Pověření představenstva podle § 511 zákona o obchodních korporacích a dle § 9 odst. 1
stanov společnosti nahrazuje rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu a
určuje, že budou vydávány kmenové akci na jméno, v listinné podobě, o jmenovité
hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých) s omezenou převoditelnost a o ocenění
nepeněžitého majetku rozhodne představenstvo na základě posudku znalce. Pověření se
uděluje na 5 (pět) let, tedy do roku 2020. ----------------------------------------------------------

Bylo hlasováno na hlasovacím lístku číslo 6.----------------------------------------------------------

Hlasování se zúčastnili akcionáři mající nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě------------
423.545.000,-- Kč, což představuje 89,42 % ze základního kapitálu akciové společnosti
Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 47.665.000,-- Kč,
s nimiž není právo hlasovat.-------------------------------------------------------------------------------
Valná hromada byla v době hlasování usnášení schopná. --------------------------------------------

Dle § 27 odst. 4 .. citovaných stanov společnosti rozhoduje valná hromada o výše uvedeném
usnesení dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů. ------------------------------------

Valná hromada schválila usnesení valné hromady dle návrhu předloženého představenstvem
společnosti. --------------------------------------------------------------------------------------------------

Pro hlasovalo 396.198 hlasů, tj. 93,54 % přítomných hlasů. Proti 27.347 hlasů, zdrželo se O
hlasů, nehlasovalo Ohlasů.-----------------------------------------------------------------------------
Výsledek hlasování jsem zjistila dle vyhlášení Štěpána Bency, zvoleného předsedy valné
hromady a dle protokolu o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku číslo 6, který je přílohou
y, I 8 h ,y k 'h ,.CIS o to oto notars e o zapisu. -------------------------------------------------------------------------
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III.
Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že předmětná rozhodnutí byla řádnou valnou
hromadou akciové společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., která se konala dne
25. května 2015 v sídle společnosti na adrese Revoluční 19, Trutnov, přijata a jejich obsah a
způsob přijetí jsou v souladu s právními předpisy i stanovami společnosti. -----------------------

o tom byl tento notářský zápis sepsán, předsedou řádné valné hromady Štěpánem Bencou
přečten, jím v celém svém rozsahu schválen a přede mnou, notářkou, vlastnoručně podepsán-

Benca V.r. Mgr. Sylva Kotrbová
malý státní znak ČR

4
notářka v Praze

L.S.

Mgr. Sylva Kotrbová V.r.
notářka
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DahlřŤ1-záplsU: 1. ledna 1994
Spisová značka: B 1006 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Obchodní firma: Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.------------~-----------------------------
_Sí_dl~~ R_e_vo_l_u_čn_í_1_9~,_D_o_l_ní_P_ř_e_d_m_ě_s_tí~,_5_4_1_0_1_T_r_u_tn_o_v_
Identifikační číslo: 601 08 711
Právní forma: Akciová společnost
Předmět podnikání:

provádění staveb, jejich změn a odstraňování
vodoinstalatérství

-------------------~:;-------------:-----;----;;::--.---;--;--:--;--;--;--;---=----;------- -------------------
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší
povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná
vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
pronájem nebytových prostor včetně poskYtování dalších služeb ------- --------
výroba elektřiny

Statutární orgán -
představenstvo:

člen představenstva:
Ing. JIŘí HRADECKÝ, dat. nar. 4. listopadu 1956
Lyžařská 287,54225 Janské Lázně
Den vzniku členství: 31. května 2011

člen představenstva:
Ing. JIŘí ŠPETLA, dat. nar. 1. března 1965
Nový svět 105,54224 Svoboda nad Úpou
Den vzniku členství: 31. května 2011

------------------------------------------------------- -----------
člen představenstva:

Ing. PAVEL MRÁZEK, dat. nar. 23. září 1967
Temný DŮI3, 542 26 Horní Maršov
Den vzniku členství: 28. května 2013-----

člen představenstva:
Mgr. PAVEL PETRŽELA, dat. nar. 19. ledna 1963
č.p. 259, 542 23 Mladé Buky
Den vzniku členství: 28. května 2013

předseda
představenstva:

Mgr. TOMÁŠ HENDRYCH, dat. nar. 12. května 1959
Úpské nábřeží 224, Dolní Předměstí, 54101 Trutnov
Den vzniku funkce: 28. května 2013
Den vzniku členství: 28. května 2013--

místopředseda
představenstva:

--------------------- -------

Počet členů:
--------------------------------------------------------- -----

Způsob jednání:

ALAN TOMÁŠEK, dat. nar. 27. července 1967
č.p. 304, 542 21 Pec pod Sněžkou
Den vzniku funkce: 28. května 2013
Den vzniku členství: 28. května 2013
6 --------

daje platné ke dni: 21. května 201504:55 1/2
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oddíl B, vložka 1006

Jménem společnosti jedná v celém rozsahu jednak celé
představenstvo, nebo samostatně předseda představenstva, nebo
místopředseda představenstva a jeden člen představenstva.
Podepisování za společnost se děje tak, ze ke znění obchodního
jména společnosti připojí svůj podpis samostatně předseda
představenstva, nebo místopředseda představensta a jeden člen
představenstva.

»rokura:
Ing. JOSEF MORAVEC, dat. nar. 4. června 1961
Nad Jezem 587, Horní Staré Město, 54102 Trutnov
Prokurista je oprávněn jednat samostatně za společnost a je zmocněn ke všem
právním úkonům, které jsou spojeny s provozem společnosti. Není však
oprávněn zcizovat nemovitosti společnosti a zatěžovat je.
Prokurista se za společnost pooepisuie tím způsobem, že k názvu obchodní
firmy společnosti, za kterou jedná, připojí dodatek označující prokuru a svůj
podpis.

iozorčí rada:
předseda dozorčí

_ rady:
Ing. HANA HORYNOVÁ, dat. nar. 23. března 1953
V Domcích 129, Horní Předměstí, 541 01 Trutnov
Den vzniku funkce: 25. června 2013
Den vzniku členství: 28. května 2013

místopředseda
dozorčí rady:

Ing. SOŇA TEICHMANOVÁ, dat. nar. 1. dubna 1957
Akátová 601, Horní Staré Město, 54102 Trutnov
Den vzniku funkce: 25. června 2013
Den vzniku členství: 1. března 2013

člen dozorčí rady:
Ing. ZDENĚK VIRT, dat. nar. 15. října 1957
č.p. 29, 542 21 Pec pod Sněžkou
Den vzniku členství: 31. května 2011

--:-:----:-:---:--------,-------------------------------------
Počet členů: 3

ccie:
77 509 ks kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité
hodnotě 1 000,- Kč
1ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě i--
000,- Kč
- akcie jsou převoditelné s předchozím souhlasem valné hromady
443 829 ks kmenové akcie na jméno v tistirmé podobě ve jmenovité hodnotě 1
000,- Kč
- akcie jsou převoditelné s předchozím souhlasem valné hromady

ákladní kapitál:

Istatní skutečnosti:

521 339 000,- Kč
Splaceno: 100%

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst.
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

íaje platné ke dni: 21. května 2015 04:55 2/2
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Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Trurnov , a. s.
..l\O ':nH" i:bchodmm ! eJ~tříhll vedeném Kraj;;;k~ OJ soudem v Hradci Králové odllii n.. l"i.k;i ll)[~{., .••( ~H:.ltf(l\

í nHIlOI. }{ť.oluhll 19. PSe: 541 51. identifikační číslo; MHlIP I J, "\nl.ha na den 25 !., ťllJa :W I" \. HUH) twdin
Ř.ÁDNOV VALNO{) HROi\IADl'.

která se bude konat v zasedací místnosti v <;ítiIc~polt'Čllo"ti \ T rm!lm ě,

Pořad j~tim~ni:
lah;ijelH. ověřeni usoasenischopnosti valné hromady
i ~ll~\'ak;1liedn3cih.\ a hlasovacího řádu

, "'fp;1 pkdseJy ....J!!]\? hromady. zapisovatele.
,\8"':'Heiul.::JrhU,) o~(}h pověřených sčuánim

h~a,iJ
Znra"i pfed<;tilyenq\a o podnikatelské činnosti
~f!{1kéno"ú a (1 stavu majetku \ roce 2014. zpravil
pfcd";13\ ensrva (\ vztazích mezi propojenými
",,,bam! ., r. 201-\. návrh na schválení účetní
/i1'.ěr\..:- \ cetně návrhu na rozděleni zisku a
Y':.m:'l(Tl~nl -e zprávou auditora

-+ Zpráva dozorci rady (I i'rť7~o!1m;m i řadné utCUII
závěrky. návrhu na rozdělen! !!::KU lil 'ok ::0 i.1,
zpráv ~ Ů vztazích mezi propojen; mi osobami , r.
2014

5. Schvaleni \}r0~11lzprav- řádné učeu.: L3\''''k~ /é;

rok 20! ~ a návrhu na ;"ld2ieI"1 l1.~k"li: rok 2n '.1
6, Odvoláni a volba člena ofcd:;t<lWrhi"':oJ

7, Schváleni SI11iouvJ o vykonu funkce pro nového
Clena predstavensrv a

8 Pověřeni představenstv a ke l\y~eIlJ /K ~~odl:: .. ~ i i
Zákona (; obchodnich korporacích na dalšich o; ict

4. lávě"

R07hodn~ den: Rozhodný m dilem k učasti na valné hromadě Je ig. květen .:zO! ~. \ atne hromady ;<\J trn)',I1(' i' <v,

.l~,bln!l a \ vkonávat na m hlasovací právo pouze ti akcionáři s akciemi na jméno. klech JSou lor~ál1í \ "<..'l.ll,.nnu

d.cionaru vedeném společnosu, a dále akcionáři s akciemi na majite e. kteřr vlastnili ryto akcie: í-. rozhodnému dni. á h'

\ prlrad<". Ze: P{) rozhodném dnu dojde li. převodu cenného papíru V případech určenych za onem fllll.!c <;am"s::tlr;'-
, převoditeln e. popřípadě jiné pravo spojené s cennými papíry. uplatňovat vůči -poktnosti pouze »oba i.!er;t:"

oprávněna \} konávat tOIO právo k rozhodnému dni.
Prezence akcionářů hude zahájena v 9.30 hodin y místě konání valné hromady. Valné hromady -:t' může 7.:úta.:-wit
každv akcionář osobně. nebo na základě plné moci. Akcionář se prokáže platným průkazem totožnosti. zástupce djk
plnou moci s úředně ovéreným podpisem akcionáře. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí byt pisemna ;1

musí z ru vyplývat zda byla udělena pro zastoupeni na jedné nebo na více valných hromadách. Zásiupce právnické
osor» předloží nav íc platný výpis l obchodního rejstříku. Zástupce akcionáře - obce (města I je povinen prokázat w~
oprávněni k účasti na valné hromadě rozhodnutím zastupitelstva obce rrněsta) o Jeho delegaci na \aIO;1U hromadu \
souladu s ust § 84 odst. 2 pism. f) zák, Č. 128/2000 Sb. o obcích.
V~TOÚii zprava a řádná účetní závěrka jsou k nahlédnutí od 1<>.4. ::O!:\ v pracovruch dnech od q.iJO do L3.0(ll!lh1.
;;·d!~.:-}nn!cčno~tt

K bodu Č, 1 - ná 'rh usneseni: Valná hromada velí předsedu valné hromady, zapisovatele. 2 ověřovatele zápisu 3 osobu
pověřenou sčítáním hlasů, Foto usneseni vyplývá z § 26 odst. I stanov společnosti. Valná hromada schvaluje iednaci <,
hlasovaci řád. Toto usnesení vypl~ \8 z ust. § 27 odst. 9 stanov společnosti.
K bodu Č. 5 návrh usnesení: Valná hromada schvaluje vyroční zprávu předloženou představenstvcm společnosti
Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za r. 2014. Valná hromada schvaluje návrh na rozdělern zisku, a in:
1 dosaženého zisku ve vySi l3..t 13846.33 Kč po zdaněni přidělit 0.- Kč do rezervního fondu. 7'::'0000.' Ke ,.1\
sociálmho fondu a j 000000.- Kč do stimulačního fondu. Nerozdéleny zisk ve výš: 8661 8..t633 Kč bude po':li; (l,:
tlnaf]~(\\álll investičrnch potřeb společnosti. Podle zákona a stanov společnosti oředkláda představenstvo \ ainé hmm:Jdi:

~\)TOCrl zprávu. jejíž součástí je zpráva představensrva o podnikatelské činnosti a stavu majetku spolecnosu. Pr-Jk 0:,.;
::' ::0 (ld~f .2 pisrn. ml schvaluje výroční zprávu valná hromada. Ve smyslu ust. .; 20 odst. 2 prsrn. m i stanov ,>p.,"!t"( nu";:
,,,nl.<lluje valna hromada řádnou účetní závěrku. Učerní závěrku po Jejím projednaní d070íCi radou a odsouhlaseno
auditorern předkládá valné hromadě ke schváleni představensrvo společnosti. ".;a základě hospodařskych \vd.::dkL
společnosn ptedkládá představenstvo podle ust, ~ 20 odst. 2 písmo mj stanov spolecnosu návrh na rozdělen! zisku.
I<.. bodu Č. ..• . návrh usneseru: Valná hromada schvaluje smlouvu o v~ konu funkce clena představenstx a. ·~mlou'ii \!

li'; Í\OOll funkce upravuje povinnosti člena oraánu a y\ ~iodměny 7..3 vvkon funkce členu OrgfU1Ú společnosti. event, Jui~,1
pinél11 vůči těmto osobám. ~..," - .

K bodu ě, 8 - návrh usneseni: Valná hromada pověřuje představensrvo. aby za podmínek stanovených podle S :..i!
Zákona o obchodních korporacích a stanovami společnosti. navyšovalo lK upisováním nových akcil. podminénv n-
zvýšemn: ZK. a to peněžirými i nepeněžitýrni v klady. nebo z vlastních zdrojů společnosti s vyjirukou nerozděleného
zisku. neivvve však o 30 0'0 dosavadní vvše lK v době pověření. Pověření nredstavenstva dle ~ 51) Zákona c
ubctHxlnich korporacrch a dle ~ 9 odst. í stanov společnosti nahrazuje rozhodnuti VH o Z\;:še;1! Zl< a určuje. Že bUilnll
\ ydav <'In;- krnenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000.- K~ ~ omezenou převoditelnosti a o
oc:::n{';11 oepenězitého majetku rozhodne predstavensrvo 0,1 základe posudku znalce. Pověreni se Hdě!uJi~ na dobu 5 let.
ted:: ,]0 roku 2020.

Hlavní údaje z roční účetul uzávěrky Ul rok 2014 (1/ tis. Kč):

Aktiva C~·!!..l·rn 8-:'7 09~
ZaUadn; kapilo:ll 52! .1,~Q

Náklad. celkem 118317
Y ~:nos~ celkem i.' i 7,3 i



________ .,.~,-,.•.vucu. U - ryz~c.Kycn oso.o pr1 t:::imnychna valné hromadě
Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. konané 25.05.2015

rodné Příjmení jméno Ulice Město PSČ Akcie o jmen.
číslo hodnotě

l. 391128004 Vrběcký Jaroslav Ing. M. D. Rettigové 308 Trutnov 54101 20000
2. 5802201988 Dobranský Pavel Ing. Ječná 529/29 Praha 2 - Nové Město 12000 13000

Listina akcionářů - právnických osob přítomných na valné hromadě
Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. konané 25.05.2015

IČO Název Ulice Město PSČ Akcie o jmen.
hodnotě

Zástupce:
500910002 Chmelař Jaroslav Pod Rýchorami 57 Svoboda nad úpou

l. 00278335 Město Svoboda nad Úpou Svoboda nad Úpou 54224 20973000
Zástupce:
6003211082 Adamec Ivan K Rybníčkům 125 Trutnov

2. 00278360 Město Trutnov Trutnov 54116 195502000
Zástupce:
6204251042 Hofer Rudolf K vodovodnímu Údolí Horní Maršov

3. 00277878 Obec Horní Maršov Horní Maršov 54226 6117000
Zástupce:
6308141169 Jánský Vlastimil 367 Mladé Buky

4. 00278149 Obec Mladé Buky Mladé Buky 54223 21315000
Zástupce:
7310013601 Košťál Martin Lesní 297 Jánské Lázně

5. 00277967 Město Janské Lázně Janské Lázně 54225 41307000
Zástupce:
7408223592 Berger Michal 147 Pec pod Sněžkou

6. 00278181 Město Pec pod Sněžkou Pec pod Sněžkou 230 Pec posd Sněžkou 54221 110951000

Listina zastupovaných akcionářů na valné hromadě
Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. konané 25.05.2015

~
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Osladil Miroslav
Holeček René Ing.

Anny Rybníčkové 5
Mánesova 475

Praha 5
Frýdek-Místek

PSČ Akcie o jmen.
hodnotě

:z
N

73801 27347000

rodné
číslo
Zástupce:
7703194763

3. 6607280900

Příjmení jméno Ulice Město

Každých 1000-Kč jmenovité hodnoty akcií představuje jeden hlas.

Předseda valné
~--:-J
\, I i _

hromady:' \ ,-.).J"\.,,
\ j

\
'.\

řř? Zapisovatel valné
I

/hromady:/
(

I

'\ /
\ /
'- <,.../V Trutnově dne 25.05.2015



Příloha č. NZ

Řádná valná hromada

Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.

PROTOKOL

o výsledcích prezence v 10.00 hod

Podle prezence provedené v 10.00 hod bylo na valné hromadě Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. přítomno

osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci

9 akcionářů, kteří vlastní nebo zastupují akcie o jmenovité hodnotě 423 545 000 Kč, což představuje 89,42 %

základního kapitálu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., sníženého o akcie o jmenovité

hodnotě 47 665 000 Kč s nimiž není spojeno právo hlasovat.

Valná hromada byla v 10.00 hod usnášení schopná.

/

Osoby pověřené představenstvem provedením prezence:

;:
"ft

Vyhotovil: Václav Novotný

V Trutnově dne 25. května 20 15



Pňlohač. NZ

Řádná valná hromada

Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.

PROTOKOL

o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č.l

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastnící nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 423545000 Kč, což
představuje 89,42 % ze základního kapitálu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., sníženého
o akcie o jmenovité hodnotě 47665000 Kč s nimiž není spojeno právo hlasovat. Valná hromada byla v době
hlasování usnášení schopná. Každých 1 000 Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas.

Pro návrh hlasovali akcionáři takto:

- Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
PRO 396 185 hlasů
PROTI 13 hlasů
ZDRžEL SE 27347 hlasů
NEHLASOVALO O hlasy

93,54 %

- Volba předsedy valné hromady
PRO
PROTI
ZDRžEL SE
NEHLASOVALO

396 185 hlasů
O hlasů

27347 hlasů
13 hlasy

93,54 %

- Volba zapisovatele valné hromady
PRO 396 185 hlasů
PROTI O hlasů
ZDRžEL SE 27 360 hlasů
NEHLASOVALO O hlasy

93,54 %

- Volba ověřovatelů zápisu o valné hromadě
PRO 396 198 hlasů
PROTI O hlasů
ZDRžEL SE 27 347 hlasů
NEHLASOV ALO O hlasy

93,54 %

- Volba skrutátorů valné hromady
PRO
PROTI
ZDRžEL SE
NEHLASOVALO

396 185 hlasů
O hlasů

27360 hlasů
O hlasy

93,54 %

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:

I

!
'ř

Vyhotovil: Václav Novotný
V Trutnově dne 25. května 2015



Přlloha ČD .: NZ

Řádná valná hromada

Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.

PROTOKOL

o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č.3

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastnící nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 423 545 000 Kč, což
představuje 89,42 % ze základního kapitálu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., sníženého
o akcie o jmenovité hodnotě 47665 000 Kč s nimiž není spojeno právo hlasovat. Valná hromada byla v době
hlasování usnášení schopná. Každých I 000 Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas.

Pro návrh hlasovali akcionáři takto:

- Odvolání člena představenstva - Mgr. Pavel Petržela
PRO 396 185 hlasů
PROTI 13 hlasů
ZDRŽEL SE 27 347 hlasů
NEHLASOV ALO O hlasy

93,54 %

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:

-)
~'

Vyhotovil: Václav Novotný
V Trutnově dne 25. května 2015



Přilohač< NZ

Řádná valná hromada

Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.

PROTOKOL

o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č.4

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastnící nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 423 545000 Kč, což
představuje 89,42 % ze základního kapitálu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., sníženého
o akcie o jmenovité hodnotě 47665 000 Kč s nimiž není spojeno právo hlasovat. Valná hromada byla v době
hlasování usnášení schopná. Každých I 000 Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas.

Pro návrh hlasovali akcionáři takto:

- Volba člena představenstva - Mgr. Lucie Potůčková
PRO 396 198 hlasů
PROTI O hlasů
ZDRŽEL SE 27 347 hlasů
NEHLASOV ALO O hlasy

93,54 %

Osoby POV:::OU hromadou sčítáním hlas~

./' )
(

Vyhotovil: Václav Novotný
V Trutnově dne 25. května 2015



Ph10hačc ! NZ

Řádná valná hromada

Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.

PROTOKOL

o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č.6

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastnící nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 423 545 000 Kč, což
představuje 89,42 % ze základního kapitálu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., sníženého
o akcie o jmenovité hodnotě 47665000 Kč s nimiž není spojeno právo hlasovat. Valná hromada byla v době
hlasování usnášení schopná. Každých 1 000 Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas.

Pro návrh hlasovali akcionáři takto:

- Schválení pověření představen stva zvýšením základního kapitálu dle § 5 I I ZOK
PRO 396 198 hlasů 93,54 %
PROTI 27347 hlasů
ZDRŽEL SE O hlasů
NEHLASOV ALO O hlasy

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů: ..--i7~. '• I
t , c

\

Vyhotovil: Václav Novotný
V Trutnově dne 25. května 2015



N 149/2015
NZ 133/2015

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu včetně svých příloh se doslovně shoduje s
originálem notářského zápisu včetně jeho příloh. Stejnopis byl vyhotoven dne 25.5.2015.

, I
I L
, IVJgr.Sylva Kotrbová
\ I notářka
"'I.;

!

~
I


