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Dobrý den všem,

dnešní Infokapka je tak trochu jubilejní – patnáctá. A přináší hned dvě významné zprávy.

 V souvislosti s přebíráním certifikátu Czech Stability Award 2015 (o tomto významném ocenění naší společnosti 
jsme Vás již informovali v předešlých Infokapkách) jsem poskytnul také rozhovor do prestižního magazínu CZECH TOP 
100 FORUM, jehož text Vám v příloze zasílám. 

Publikování tohoto článku má pro nás – vzhledem k výbornému renomé výše uvedeného magazínu – mimořádnou 
hodnotu. 

Druhou zprávou bych se samozřejmě rád vrátil k poslední valné hromadě, která se uskutečnila začátkem října.

Primárním cílem této valné hromady bylo informovat všechny akcionáře o nových a zcela zásadních změnách 
v provozní smlouvě s Moravskou vodárenskou, a.s. (o dodatku č. 1/2015).

 Jsem pevně přesvědčen o tom, že se jedná o změny pro nás velmi pozitivní. Tou nejzásadnější je navýšení 
nájemného o 20 milionů Kč ročně bez dopadu na cenu vodného a stočného.  Oproti minulým obdobím tak dochází 
k téměř 20-ti procentnímu nárůstu prostředků, které budou navíc k dispozici na investice do infrastruktury.

I přesto, že uzavření dodatku bylo plně v kompetenci představenstva společnosti, rozhodli jsme se, s ohledem na 
významnost a mimořádný obsah tohoto dodatku, informovat o svém záměru valnou hromadu, a současně tak získat 
určitý společenský mandát k jeho uzavření.

Výsledkem je, že většina akcionářů (přesněji 86% přítomné akcionářské základny) schválila změny dodatku bez výhrad 
a doporučila tak představenstvu jeho uzavření. Nejdůležitější je pro nás však skutečnost, že akcionářská základna 
znovu potvrdila svoji jednotu a utvrdila nás v tom, že jdeme správným směrem.

 Na závěr bych touto cestou také rád poděkoval všem těm, kteří za daných podmínek vnímají částku 380 milionů 
korun do infrastruktury jako úspěch, a zároveň ocenili neskutečné množství práce a úsilí, které k uzavření dodatku 
muselo být vynaloženo.

Pro zajímavost rovněž přikládám tiskovou zprávu, která byla iniciována a publikována ČTK (www.vakzlin.cz, www.
vodarenstvi.cz, www.vodainfo.cz, www.nase-voda.cz).

23. 10. 2015

Pěkný den,

Svatopluk Březík


