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Protinávrh Města Loštice, jako akcionáře společnosti Vodohospodářská zařízení
Šumperk, a.s., k bodu 9) pořadu valné hromady společnosti Vodohospodářská zařízení
Šumperk, a.s., která se bude konat dne 28. února 2018
Vážení,
Město Loštice, se sídlem 789 83 Loštice, nám. Míru 66/1, Česká republika, IČO: 00302945
(dále jen „Město Loštice“), jako akcionář společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk,
a.s., se sídlem Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk, IČO: 47674954, zapsané v obchodním
rejstříku pod spisovou značkou B 714 vedenou u Krajského soudu v Ostravě, (dále jen
„Společnost“), tímto v souladu s ustanovením § 361 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen
„zákon o obchodních korporacích“), uplatňuje protinávrh k bodu pořadu valné hromady
Společnosti, která se bude konat dne 28. února 2018 (dále jen „Valná hromada“), konkrétně
k bodu 9) Valné hromady: Pověření představenstva Společnosti podle § 421 odst. 2 písm. b) č.
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v
platném znění (dále jen „zákon o obchodních korporacích“), aby za podmínek stanovených
zákonem o obchodních korporacích rozhodovalo o zvýšení základního kapitálu Společnosti
upisováním nových akcií podle § 511 a násl. zákona o obchodních korporacích, a to kdykoli v
období od 28. února 2018 do 31. prosince 2020, maximálně celkem o 200.000.000,- Kč
(slovy: dvě stě milionů korun českých) za tuto dobu, na kterou je pověření uděleno“, a to
takto:
Město Loštice navrhuje, aby Valná hromada přijala k bodu 9) Valné hromady toto usnesení:
Valná hromada Společnosti pověřuje představenstvo Společnosti podle § 421 odst. 2
písm. b) zákona o obchodních korporacích, aby kdykoli v období od 28. února 2018 do
31. prosince 2020 za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích
rozhodovalo podle § 511 a násl. zákona o obchodních korporacích o zvýšení základního
kapitálu Společnosti upisováním nových akcií, přičemž se bude jednat o listinné
kmenové akcie Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc
korun českých) každé jedné akcie, které mají být na zvýšení základního kapitálu
Společnosti vydány, maximálně celkem o 200.000.000,- Kč (slovy: dvě stě milionů korun
českých) za dobu, na kterou je pověření uděleno, a valná hromada Společnosti dále
určuje představenstvo Společnosti jako orgán Společnosti, který rozhodne o ocenění
nepeněžitého vkladu na základě posudku znalce.
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Zdůvodnění: Návrh usnesení Valné hromady v rámci bodu 9 pořadu Valné hromady opomíjí
fakt, že k úpisu nových akcií bude docházet nepeněžitými vklady. Vzhledem k tomu Město
Loštice uplatňuje tento protinávrh, aby pověření představenstva Společnosti o zvýšení
základního kapitálu Společnosti upisováním nových akcií podle § 511 a násl. zákona o
obchodních korporacích reflektovalo skutečnost, že k úpisu nových akcií bude docházet
nepeněžitými vklady.

________________________
Město Loštice
Bc. Šárka Havelková Seifertová, starostka
„v. r.“
„otisk razítka“

(Držitelům DS doručeno prostřednictvím datové schránky Města Loštice, v souladu
s ustanovením § 17 a 18 zákona č.300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované
konverzi dokumentů)

