OZNÁMENÍ / INFORMACE PRO AKCIONÁŘE
AKTUALIZACE KE DNI 09. ČERVNA 2021
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, oddíl B, vložka 334,
(dále jen „Společnost“),
oznamuje akcionářům, že v důsledku změny protiepidemických opatření musí akcionář, resp. každá
osoba účastnící se valné hromady Společnosti konané dne 22. června 2021 od 13 hod. v zasedací
místnosti v sídle Společnosti na adrese 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 155 03 461,
splňovat některou z následujících podmínek, jinak nemůže být na valnou hromadu vpuštěna.
Každá osoba účastnící se valné hromady musí dle aktuálních nařízení, která jsou platná ke dni
uveřejnění tohoto oznámení, předložit na valné hromadě potvrzení o tom, že:
a)
absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s
negativním výsledkem, nebo
b)
absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2
s negativním výsledkem, nebo
c)
byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném
očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce
oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské
unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo
její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v
seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva
zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu
vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování
uplynulo:
•
od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle
SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
•
od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle
SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka,
nebo
•
od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC
nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo
d)
prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle
platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního
POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT PCR testu na
přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
e)
absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným
opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení
přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený
Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím
zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od
zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo
f)
ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření
Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti
antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený
Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato
skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného
zástupce osoby nebo potvrzením školy, nebo

na místě podstoupit preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2,
který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou
osobou, s negativním výsledkem.
I osoba splňující některou z výše uvedených podmínek bude na valnou hromadu vpuštěna pouze za
předpokladu, že se u ní v den konání valné hromady při vstupu do zasedací místnosti v sídle
Společnosti nebudou projevovat žádné klinické příznaky onemocnění COVID-19 (např. kašel,
dušnost, horečka); tělesná teplota bude měřena před vstupem do místnosti.
Společnost dále informuje, že každá osoba přítomna na jednání valné hromady je povinna po celou
dobu trvání valné hromady používat ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je
respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny
technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle
příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek
naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN
14683+AC, které brání šíření kapének.
Svolavatel valné hromady zajistí, aby všichni účastníci valné hromady byly usazeny tak, aby mezi nimi
vždy alespoň jedno volné sedadlo/nísto. Desinfekční prostředky a antigenní testy budou k dispozici v
místě konání valné hromady.
Společnost vyzývá akcionáře, aby sledovali internetové stránky společnosti www.energoaqua.cz, na
nichž bude Společnost až do dne konání valné hromady uveřejňovat informace o případných
změnách opatření příp. omezujících nebo jinak regulujících účast na valné hromadě.
Představenstvo společnosti ENERGOAQUA, a.s.

