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Výsledky hlasování k usnesením přijatým na řádné valné hromady společnosti  

ENERGOAQUA, a.s., konané dne 28. 6. 2013 

 

 

Usnesení k bodu 2) pořadu jednání 

Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním 

hlasů  

Usnesení : 

Valná hromada volí předsedou valné hromady pana JUDr. Jiřího Obluka, zapisovatelem paní Mgr. 

Věru Štůskovou, ověřovateli zápisu pana Ing. Františka Vojkůvku a pana Ing. Martina Klose a 

osobami pověřenými sčítáním hlasů paní Ing. Dagmar Poláškovou, paní Jarmilu Žabkovou a  pana 

Ing. Zdeňka Lošťáka. 

Řádné valné hromady se účastnilo 7 akcionářů a zástupců akcionářů, kteří mají akcie, jejichž 

jmenovitá hodnota představuje 64,42% základního kapitálu společnosti, a valná hromada je 

usnášeníschopná. 

Bylo odevzdáno 56 612 417 hlasů přítomných akcionářů, které představují 64,42% základního 

kapitálu společnosti.  Pro schválení návrhu hlasovalo 56 612 417  hlasů, což představuje 100% hlasů 

přítomných akcionářů, proti 0 hlasů,  zdrželo se 0 hlasů. 

 

Usnesení k bodu 3) pořadu jednání 

Projednání a schválení roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu 

jejího majetku za rok 2012 (jako součást Výroční zprávy společnosti za rok 2012)  

 

Usnesení:  

Valná hromada schvaluje roční zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a  stavu 

jejího majetku za rok 2012. 

Řádné valné hromady se účastnilo 8 akcionářů a zástupců akcionářů, kteří mají akcie, jejichž 

jmenovitá hodnota představuje 64,43% základního kapitálu společnosti.  

Bylo odevzdáno 56 621 667 hlasů přítomných akcionářů, které představují 64,43% základního 

kapitálu společnosti.  Pro schválení návrhu hlasovalo 56 612 417 hlasů, což představuje 99,98% 

hlasů přítomných akcionářů,  proti 0 hlasů, zdrželo se 9 250 hlasů, což představuje 0,02% hlasů 

přítomných akcionářů. 
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Usnesení k bodu 7) pořadu jednání 

Schválení řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2012 a návrh na rozdělení 

zisku společnosti  

Usnesení :  

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2012, konsolidovanou účetní závěrku za rok 

2012 a  návrh na rozdělení zisku společnosti ve znění předloženém představenstvem společnosti. 

 

Bylo odevzdáno 56 621 667 hlasů přítomných akcionářů, které představují 64,43% základního 

kapitálu společnosti. Pro schválení návrhu hlasovalo 56 621 667 hlasů, což představuje 100% hlasů 

přítomných akcionářů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů. 

 

Usnesení k bodu 8) pořadu jednání 

 Rozhodnutí o změně stanov 

Usnesení : 

Valná hromada mění stanovy společnosti tak, že  Ustanovení článku 6 odstavec 3) se mění tak, že 

jeho nové znění je následující: 

Článek 6 

Počet a jmenovitá hodnota akcií, podoba, druh a forma akcií 

3) Akcie o jmenovité hodnotě 8,00 Kč jsou vydány v listinné podobě na majitele a nejsou 
registrovaným cenným papírem (dále jen „listinné akcie“). Společnost je oprávněna vydat 
listinné akcie jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie jednoho majitele. Hromadná 
listina musí mít stejné náležitosti jako listinný cenný papír. O vydání akcií ve formě hromadné 
listiny rozhoduje představenstvo. Akcionář má právo na výměnu hromadné listiny za 
jednotlivé akcie nebo za jiné hromadné listiny, požádá-li o to písemně představenstvo 
společnosti. Představenstvo je povinno písemně vyzvat akcionáře k výměně hromadné listiny 
za jednotlivé akcie nebo za jiné hromadné listiny do jednoho měsíce ode dne doručení jeho 
žádosti o výměnu. Lhůta pro předložení hromadné listiny nesmí být kratší, než dva týdny ode 
dne odeslání výzvy. Nepředloží-li akcionář ve stanovené lhůtě hromadnou listinu k výměně, 
zaniká jeho právo na danou výměnu; tím není dotčeno právo akcionáře požádat o výměnu 
opětovně. Hromadnou listinu, která byla vzata z oběhu, představenstvo zničí. Náklady na 
první výměnu hromadné listiny za jednotlivé akcie nebo za jiné hromadné listiny nese 
společnost. Práva spojená s hromadnou listinou nemohou být převodem dělena na podíly. 
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Bylo odevzdáno 56 621 667 hlasů přítomných akcionářů, které představují 64,43% základního 

kapitálu společnosti.  Pro schválení návrhu hlasovalo 56 621 667 hlasů, což představuje 100% hlasů 

přítomných akcionářů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů. 

 

Usnesení k bodu 9) pořadu jednání 

Rozhodnutí o volbě auditora 

Usnesení :  

Valná hromada na základě doporučení představenstva určuje auditora - paní Ing. Eleni Lipperovou, 

bytem:  tř. Dr. E. Beneše 99, 735 81 Bohumín, číslo oprávnění: 2016, k provedení povinného auditu 

společnosti ENERGOAQUA,a .s. pro rok 2013 a 2014. 

 

Bylo odevzdáno 56 621 667 hlasů přítomných akcionářů, které představují 64,43% základního 

kapitálu společnosti. Pro schválení návrhu hlasovalo 56 612 417 hlasů, což představuje 99,98% hlasů 

přítomných akcionářů, proti 0 hlasů, zdrželo se 9 250 hlasů, což představuje 0,02% hlasů přítomných 

akcionářů. 

 

 

Usnesení k bodu 10) pořadu jednání 

Projednání a schválení odměn členů orgánů společnosti 

Usnesení : 

Valná hromada schvaluje návrh odměňování členů orgánů společnosti ve znění předloženém 

představenstvem společnosti. 

 

Bylo odevzdáno 56 621 542 hlasů přítomných akcionářů, které představují 64,43% základního 

kapitálu společnosti. Pro schválení návrhu hlasovalo 56 612 292 hlasů, což představuje 99,98% hlasů 

přítomných akcionářů, proti bylo 9 250 hlasů, což představuje 0,02% hlasů přítomných akcionářů, 

zdrželo se 0 hlasů, bylo odevzdáno 125 neplatných hlasů, což představuje 0,0002% hlasů přítomných 

akcionářů. 
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Usnesení k bodu 11) pořadu jednání 

Rozhodnutí o určení mzdy generálního ředitele dle ust. § 66d odst. 3 Obchodního zákoníku 

Usnesení : 

Valná hromada dle ust. 66d odst. 3 obchodního zákoníku určuje s účinností od 1. 7. 2013 mzdu 

generálního ředitele společnosti, která je splatná měsíčně pozadu ve výplatním termínu společnosti 

takto: 

 Základní mzda generálního ředitele činí 100.000,- Kč měsíčně 

 Měsíční prémie za dosažení provozního zisku běžného měsíce vyhodnocovaného dle 

dokumentu Manažerská evidence činí 5,0% z ukazatele hodnoty MPH (EVA) 

 Roční prémie za dosažený roční výsledek hospodaření společnosti vyhodnocený dle dokumentu 

Manažerská evidence činí  10,0% z ukazatele hodnoty MPH (EVA) 

Ukazatelem MPH (EVA) se rozumí  - manažerská přidaná hodnota (EVA) 

 

Bylo odevzdáno 56 621 667 hlasů přítomných akcionářů, které představují 64,43% základního 

kapitálu společnosti. Pro schválení návrhu hlasovalo 56 612 292 hlasů, což představuje 99,98% hlasů 

přítomných akcionářů, proti 0 hlasů, zdrželo se 9 375 hlasů, což představuje 0,02% hlasů přítomných 

akcionářů. 

 

 

 

 


