
Představenstvo společnosti s firmou ENERGOAQUA, a. s.   
se sídlem 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 155 03 461   

 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu B, vložka 334, 
(dále jen „Společnost“) 

 
tímto ve smyslu ustanovení § 120a odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, 

ve znění pozdějších předpisů, 
 

informuje akcionáře Společnosti, že: 
 

valná hromada Společnosti, která se konala dne 15. prosince 2022, rozhodla o snížení základního 
kapitálu Společnosti takto: 
 
(1) Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 34.072.000,00 Kč (slovy: třicet čtyři miliony 

sedmdesát dva tisíce korun českých), tj. z hodnoty 672.846.664,00 Kč (slovy: šest set sedmdesát 
dva miliony osm set čtyřicet šest tisíc šest set šedesát čtyři koruny české) na hodnotu 
638.774.664,00 Kč (slovy: šest set třicet osm milionů sedm set sedmdesát čtyři tisíce šest set 
šedesát čtyři korun českých).  

(2) Důvodem pro snížení základního kapitálu je skutečnost, že společnost má ve svém majetku 
34.072 (slovy: třicet čtyři tisíc sedmdesát dva) kusy vlastních akcií na majitele v zaknihované 
podobě o jmenovité hodnotě 1.000,00 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), které společnost 
v souladu s usnesením valné hromady ze dne 08. října 2014 nabyla dne 20. prosince 2017, 
a které nebyly doposud zcizeny; společnost snížením základního kapitálu zrušením vlastních 
akcií, jež má ve svém majetku, plní svou povinnost vyplývající z omezení doby, po kterou dle ust. 
§ 301 odst. 2 písm. b) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o 
obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obchodních 
korporacích), a rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 08. října 2014 může mít vlastní 
akcie ve svém majetku. 

(3) Účelem snížení základního kapitálu je zrušení vlastních akcií v majetku společnosti jejich 
zrušením, a tak zhojení stavu, kdy společnost má v majetku vlastní akcie, které nebyly zcizeny. 

(4) Při snížení základního kapitálu bude zrušeno celkem 34.072 (slovy: třicet čtyři tisíce sedmdesát 
dva) kusy vlastních akcií v zaknihované podobě na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,00 Kč 
(slovy: jeden tisíc korun českých), a to příkazem k jejich zrušení dle ust. § 522 zákona 
o obchodních korporacích uděleným osobě oprávněné k vedení jejich evidence. 

(5) Vzhledem k tomu, že zrušované akcie v počtu 34.072 (slovy: třicet čtyři tisíce sedmdesát dva) 
kusy jsou vlastními akciemi společnosti, příslušná částka odpovídající celkové částce snížení 
základního kapitálu, tj. 34.072.000,00 Kč (slovy: třicet čtyři miliony sedmdesát dva tisíce korun 
českých), nemůže být vyplacena akcionářům společnosti ani převedena na jiný účet vlastního 
kapitálu, ale bude zaúčtována oproti účtu, na němž se účtuje o vlastních akciích, a zrušení 
vlastních akcií v majetku společnosti bude účetně zachyceno snížením základního kapitálu 
o jmenovitou hodnotu rušených akcií a dále bude o rozdíl mezi pořizovací cenou a jmenovitou 
hodnotou rušených akcií snížen nerozdělený zisk minulých let. 

(6) Snížením základního kapitálu a zrušením zrušovaných akcií v počtu 34.072 (slovy: třicet čtyři tisíc 
sedmdesát dva) kusy nedojde ke změně vzájemných poměrů podílů jednotlivých akcionářů ve 
společnosti. Snížení základního kapitálu nebude mít bezprostřední dopad na práva akcionářů. 

(7) Představenstvu se ukládá, aby bez zbytečného odkladu podalo návrh na zápis rozhodnutí valné 
hromady o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku a dále postupovalo v souladu 
s ustanovením § 518 zákona o obchodních korporacích. 

 
V Rožnově pod Radhoštěm, dne 20. prosince 2022  
 
Představenstvo společnosti 


