VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.
Teplého 2014, 530 02 Pardubice
IČ 60108631, DIČ CZ 60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999
____________________________________________________________________
Česká národní banka
Sekce licenčních a sankčních řízení
Odbor cenných papírů a regulovaných trhů
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1
Pardubice 15.5.2008
Vyřizuje: Ing. Barták
Věc:
1) Doplnění náležitostí dle § 118, odst. 3, písm. g) až q) zákona č. 256/2004 Sb. do
Výroční zprávy za rok 2007
g) Struktura vlastního kapitálu
Struktura vlastního kapitálu emitenta je uvedena ve Výroční zprávě pod bodem 3.5 str. 6.
K obchodování na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie nebylo
přijato 997 915 ks akcií na jméno v listinné podobě a 1 ks akcie na jméno ISIN
770940002817. O jejich přijetí nebylo žádáno. Se všemi akciemi téhož druhu jsou spojena
stejná práva. Podíl akcií na jméno na základním kapitálu je 92,9 %, podíl akcií na majitele
7,1 %.
h) Akcie na jméno jsou převoditelné se souhlasem valné hromady.
i)

Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každých
1 000,- Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas. Informace o významných přímých
podílech na hlasovacích právech jsou uvedeny pod písmenem g). Nepřímé podíly nejsou.

j)

Emitent ve struktuře základního kapitálu nemá cenné papíry se zvláštními právy.

k) Výkon hlasovacího práva jednoho akcionáře je omezen nejvyšším přípustným počtem
hlasů, který činí 35 % z celkového počtu hlasů, připadajících na vydané akcie
společnosti.
l) Emitentovi není známa existence žádných smluv, které by mohly mít za následek ztížení
převoditelnosti akcií na majitele nebo jejich hlasovacích práv.
m) Volba a odvolání členů představenstva se řídí obchodním zákoníkem. Stanovy neurčují,
že členy představenstva volí a odvolává dozorčí rada. Představenstvo má 7 členů, funkční
období je čtyřleté. Pokud počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu,

může představenstvo jmenovat (kooptovat) náhradní členy do příštího zasedání valné
hromady nejvýše tři náhradní členy.
O změnách stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu
představenstvem podle § 210 obchodního zákoníku nebo změnu, ke které dojde na
základě jiných právních skutečností, rozhoduje valná hromada. Pro přijetí rozhodnutí je
třeba souhlas alespoň dvou třetin hlasů přítomných akcionářů. O změnách stanov se
pořizuje notářský zápis.
n) Členové představenstva nemají pravomoci podle § 161a obchodního zákoníku.
Představenstvo společnosti má pravomoc rozhodnout o zvýšení základního kapitálu
společnosti upisováním akcií, nebo z vlastních zdrojů společnosti, s výjimkou
nerozděleného zisku, nejvýše však o 20 % dosavadní výše základního kapitálu v době
pověření, které představenstvo v současné době nemá.
o) Nejsou evidovány významné smlouvy, ve kterých by byl emitent smluvní stranou a které
by nabyly účinnosti, byly změněny nebo zanikly v případě změny ovládání emitenta
v důsledku nabídky převzetí.
p) Nejsou uzavřeny žádné smlouvy mezi emitentem a členy jeho představenstva nebo
zaměstnanci, kterými by byl emitent zavázán k plnění pro případ skončení jejich funkce
nebo zaměstnání v souvislosti s nabídkou převzetí.
q) Neexistují programy, na jejichž základě je zaměstnancům a členům představenstva
společnosti umožněno nabývat akcie společnosti za zvýhodněných podmínek.
2) Oprava tiskové chyby ve Výroční zprávě za rok 2007 str. 16.
Blanka Zaklová, předseda dozorčí rady – mění se trvalé bydliště na: Obránců míru 147, 533
12 Chvaletice
Ing. Zdeněk Janeba, místopředseda dozorčí rady – mění se trvalé bydliště na: Tuněchodská
78, 530 02 Pardubice

Představenstvo společnosti předloží na valné hromadě akcionářům toto doplnění Výroční
zprávy a zároveň uveřejní na internetových stránkách emitenta v sekci, kde jsou běžně
uveřejňovány výroční zprávy.

Představenstvo a.s.

