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 dne 13. června 2022 ze strany akcionáře,
pobočného spolku OSMA - ČR - OJ024, IČO: 01186353, se sídlem SNP 3876, 430 01 Chomutov,
zapsaného ve spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ús nad Labem pod sp. zn. L 8823,
pro návrh k bodu č. 6 pořadu jednání valné hromady konané dne 28. června 2022 ve znění:
„Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku za rok 2021 v této podobě:
Zisk po zdanění: 11 016 395,66 Kč
Příděl do rezervního fondu: 550 819,78 Kč
Výplata dividend: 10 465 575,88 Kč
Nerozdělený zisk: 0,00 Kč“
Akcionář pro návrh odůvodnil následovně:
Ekonomická situace společnos (viz zejména peněžní prostředky akumulované na účtech společnos
a nerozdělený zisk z minulých let) umožňuje rozdělení zisku mezi akcionáře v navrhované výši.
Neexistuje tedy žádný důležitý důvod pro nerozdělení zisku.
Představenstvo Společnos

mto sděluje akcionářům Společnos své stanovisko k pro návrhu:

Představenstvo trvá na svém návrhu usnesení k 6. bodu programu valné hromady. Představenstvo
nedoporučuje rozdělovat zisk s ohledem na plánované inves ce a náklady na údržbu a obnovu
vodárenské infrastruktury a zajištění jejího udržitelného stavu.
Provozování, údržba a obnova vodárenské infrastruktury je primární cíl Společnos . Akcionářem
navrhované rozdělení dividend by mohlo mít dopad do ceny vodného a stočného.
Představenstvo opakuje, že hlavním důvodem nerozdělení zisku Společnos je právě kumulace
nančních prostředků na další inves ce do vodárenské infrastruktury a zajištění dostatečné míry
její obnovy.
Společnost nově nancuje inves ce také z dotací, u nichž je žádoucí po dobu udržitelnos
disponovat vyšší nanční rezervou.
S ohledem na výše uvedené by bylo zcela v rozporu s péčí řádného hospodáře, kdyby
představenstvo navrhovalo výplatu dividend. Proto navrhujeme generovaný zisk nerozdělovat a
investovat ho do obnovy vodárenské infrastruktury.

Ve Zlíně dne 14. června 2022
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Představenstvo společnos Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.
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UVEŘEJNĚNÍ PROTINÁVRHU AKCIONÁŘE A STANOVISKO PŘEDSTAVENSTVA K PROTINÁVRHU

