STANOVISKO PŘEDSTAVENSTVA K BODU POŘADU NÁHRADNÍ VALNÉ HROMADY
konané dne 16. června 2021 v 11:00 hod.
ve velkém kongresovém sále Hotelu Moskva, 2. etáž, náměs Práce 2512, 760 01 Zlín

Představenstvo obchodní společnos Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., se sídlem třída Tomáše Ba
383, PSČ 76049 Zlín, IČ 49454561, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně,
pod sp. zn. B 1169 (dále jen „Společnost“) obdrželo žádost kvali kovaného akcionáře o zařazení bodu
na pořad jednání valné hromady a v souladu se zákonem a stanovami společnos bod zařadilo na
pořad jednání valné hromady i s akcionářem navrženým odůvodněním, a po neusnášeníschopnos
řádné valné hromady také na pořad náhradní valné hromady.
Představenstvo považuje za vhodné k navrženému bodu sdělit své následující stanovisko:
Představenstvo chápe strategický pokyn jako vymezení prostoru, v němž by mělo být hledáno
řešení směřující k cílům uvedeným jednotlivě v navrhovaném strategickém pokynu.
Představenstvo si je vědomo a ujišťuje akcionáře, že případně valnou hromadou schválený
strategický pokyn nenahrazuje schválení transakčních dokumentů v budoucnu případně
dohodnutých, k čemuž bude nezbytné zvláštní schválení k tomu svolanou valnou hromadou
společnos .
Jak byli akcionáři dříve informováni ze strany představenstva, probíhá mezi společnos
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., společnos MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a.s. a městy Fryšták a
Otrokovice mediační jednání. Jeho cílem je prostřednictvím narovnání vzájemně sporných práv
řešených v množství soudních sporů, jichž jsou účastníky, dosáhnout stability vzájemných vztahů
a řízený a hospodárný převod prostředků a schopnos provozovat vodohospodářský majetek ze
společnos MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a.s. do dispozice společnos Vodovody a kanalizace Zlín.
Přijatelnost případného nového modelu provozování vodohospodářské infrastruktury ve
vlastnictví VaKu Zlín je pak ze strany představenstva společnos podmíněna m, že takové
řešení bude podstatně výhodnější, než je dosavadní provozní model, a mj. nesmí ohrozit příjmy
společnos VaK Zlín na obnovu a rozvoj vodohospodářské infrastruktury, ani mít nega vní
dopad na odběratele vody z hlediska výše vodného a stočného nebo poskytovaných služeb
odběratelům.
Představenstvo takto neshledává strategický pokyn, případně schválený valnou hromadou, jako
rozporný s cíli, k nimž v rámci mediačního jednání směřuje. Případné schválení strategického
pokynu valnou hromadou pak představenstvo považuje za potvrzení shodné vůle
představenstva a valné hromady z hlediska očekávání pro mediační jednání.

Ve Zlíně dne 1. června 2021
Představenstvo společnos
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Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.

