Představenstvo společnosti
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava,
IČO: 451 93 665
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě
pod sp. zn. B 347 (dále jen „Společnost“)
SVOLÁVÁ
v souladu s § 377 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporacích“),
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
na 23. července 2019 od 11:00 hodin
do sídla Společnosti na adrese 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

Pořad jednání:
1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
3. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených
sčítáním hlasů
4. Rozhodnutí v souladu s § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích o přechodu všech
ostatních účastnických cenných papírů Společnosti na hlavního akcionáře Společnosti, tj.
společnost AQUALIA CZECH S.L.
5. Volba pana Antonio Parisi a pana prof. Ing. Vladimíra Slivky, CSc., dr.h.c., za členy dozorčí rady
6. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady
7. Závěr valné hromady

Důvod svolání valné hromady:
Tato valná hromada je svolána na základě žádosti společnosti AQUALIA CZECH S.L., se sídlem
Avenida del Camino de Santiago 40, Madrid, Španělské království, španělské daňové identifikační
číslo B-85794931, zapsané v obchodním rejstříku v Madridu ve svazku 27133, na straně 80, listu M488820 (dále jen „Majoritní akcionář“) ze dne 11. června 2019, která byla doručena Společnosti
prostřednictvím e-mailu dne 13. června 2019. Majoritní akcionář v souladu s § 375 zákona o
obchodních korporacích navrhl, aby valná hromada rozhodla o přechodu všech ostatních účastnických
cenných papírů Společnosti (tj. všech akcií Společnosti (a to jak na jméno, tak na majitele), každé ve
jmenovité hodnotě 375 Kč, ve vlastnictví osob odlišných od Majoritního akcionáře) na Majoritního
akcionáře Společnosti.
Vzhledem k tomu, že dne 20. května 2019 skončil výkon funkce dvěma členům dozorčí rady, a to
JUDr. Karlu Svobodovi a Ing. Petru Rysovi, MBA, představenstvo Společnosti (se souhlasem
Majoritního akcionáře) rozhodlo, že pořad jednání valné hromady bude rozšířen o další dva body, a to
(i) volbu pana Antonio Parisi a pana prof. Ing. Vladimíra Slivky, CSc., dr.h.c., za členy dozorčí rady
(bod 5. pořadu jednání) a (ii) schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady (bod 6. pořadu
jednání).
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Návrh usnesení valné hromady k jednotlivým bodům jednání, jejich zdůvodnění a výjádření
představenstva

Návrh usnesení k bodu 2. pořadu jednání:
Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád.
Zdůvodnění:
Valná hromada Společnosti nemá schválený trvalý jednací a hlasovací řád, proto je třeba jej schválit
pro jednání této valné hromady. Jednací a hlasovací řád je schvalován s ohledem na efektivní
zajištění práv akcionářů za účelem hladkého průběhu valné hromady.

Návrh usnesení k bodu 3. pořadu jednání:
Valná hromada volí za předsedu valné hromady [●], za zapisovatele [●], za ověřovatele zápisu [●] a
[●] a za osoby pověřené sčítáním hlasů [●].
Zdůvodnění:
Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona o obchodních korporacích valná
hromada Společnosti. Účelem je svěřit řízení valné hromady osobám určeným valnou hromadou
samotnou. Předseda valné hromady, zapisovatel, ověřovatelé zápisu a osoby pověřené sčítáním
hlasů budou navrženy v rámci projednání tohoto bodu valnou hromadou a jejich jména budou
doplněna do shora uvedeného návrhu usnesení.

Návrh usnesení k bodu 4. pořadu jednání:
Řádná valná hromada společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem
28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 451 93 665, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 347 (dále jen „Společnost“) v souladu s § 375 a
násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o obchodních korporacích“):
(1)

určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je společnost AQUALIA CZECH S.L., se sídlem
Avenida del Camino de Santiago 40, Madrid, Španělské království, španělské daňové
identifikační číslo B-85794931, zapsaná v obchodním rejstříku v Madridu ve svazku 27133, na
straně 80, listu M-488820 (dále jen „Hlavní akcionář“), který vlastní ve Společnosti akcie,
jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání této valné hromady
(tj. ke dni 13. června 2019) přesahovala a k rozhodnému dni pro konání této valné hromady
přesahuje 90 % základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90% podíl na
hlasovacích právech ve Společnosti. Tato skutečnost byla osvědčena výpisy z evidence
zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. ke dni
13. června 2019 a ke dni 16. července 2019. Hlavní akcionář je tedy osobou oprávněnou
vykonat právo nuceného přechodu všech účastnických cenných papírů ostatních vlastníků
účastnických cenných papírů Společnosti na Hlavního akcionáře v souladu s § 375 a násl.
zákona o obchodních korporacích;

(2)

rozhoduje ve smyslu § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích o nuceném přechodu
vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům Společnosti ve vlastnictví vlastníků
účastnických cenných papírů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního
akcionáře, a to s účinností k okamžiku uplynutí dne, který následuje jeden měsíc po dni
zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen „Den
účinnosti přechodu“). Na Hlavního akcionáře tedy k okamžiku uplynutí Dne účinnosti
přechodu přejde vlastnické právo ke všem účastnickým cenným papírům Společnosti, jejichž
vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře;

(3)

určuje, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne všem ostatním vlastníkům účastnických
cenných papírů Společnosti protiplnění ve výši 1.260 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě šedesát
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korun českých) za jednu akcii Společnosti (a to jak na jméno, tak na majitele) o jmenovité
hodnotě 375 Kč, a dále určuje, že protiplnění (zvýšené o případné úroky) poskytne Hlavní
akcionář, resp. jím pověřená osoba bez zbytečného odkladu (a nejpozději do 30 dnů) po Dni
účinnosti přechodu, případně po dni kdy vlastník účastnických cenných papírů sdělí Hlavnímu
akcionáři nebo pověřené osobě číslo svého bankovního účtu pro účely výplaty protiplnění.
Tato výše protiplnění byla určena v souladu s ustanovením § 376 zákona o obchodních
korporacích a její přiměřenost byla doložena znaleckým posudkem. Peněžní prostředky ve
výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář pověřené osobě. Skutečnost, že
Hlavní akcionář předal pověřené osobě peněžní prostředky ve výši odpovídající celkové
částce protiplnění pro všechny ostatní vlastníky účastnických cenných papírů Společnosti,
doložil Hlavní akcionář předáním potvrzení vydaného pověřenou osobou před konáním této
valné hromady představenstvu Společnosti; a
(4)

schvaluje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím pověřené
osoby. Pověřená osoba poskytne protiplnění tomu, kdo bude vlastníkem účastnických
cenných papírů Společnosti ke Dni účinnosti přechodu, ledaže bude prokázán vznik
zástavního práva k těmto cenným papírům, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli – to
neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva
zaniklo, a to nejpozději do 30 dní po Dni účinnosti přechodu.

Zdůvodnění:
Majoritní akcionář je hlavním akcionářem ve Společnosti ve smyslu § 375 zákona o obchodních
korporacích a je tedy oprávněn požádat o svolání valné hromady, která má rozhodnout o přechodu
všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti na Majoritního akcionáře. Ostatní vlastníci
účastnických cenných papírů ve Společnosti mají právo na přiměřené protiplnění v penězích, jehož
výši určí valná hromada. Výše protiplnění byla Majoritním akcionářem navržena v souladu s
ustanovením § 376 zákona o obchodních korporacích a její přiměřenost byla doložena znaleckým
posudkem
č.
250-06/2019
ze
dne
7.
června
2019,
vypracovaným
společností
PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., se sídlem Hvězdova 1734/2c, PSČ 140 00, Praha 4,
IČ: 610 63 029, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.
C 43246 (dále jen „Znalecký posudek“), který je akcionářům zpřístupněn v sídle Společnosti.
INFORMACE PRO AKCIONÁŘE
MAJORITNÍHO AKCIONÁŘE

SOUVISEJÍCÍ

S NUCENÝM

PŘECHODEM

AKCIÍ

NA

Závěry znaleckého posudku a vyjádření představenstva Společnosti k navrhované výši
protiplnění:
Majoritní akcionář v souladu s ustanovením § 376 zákona o obchodních korporacích předložil
představenstvu Znalecký posudek, kterým doložil přiměřenost výše protiplnění za každou akcii
Společnosti. Ze závěrů Znaleckého posudku vyplývá, že protiplnění ve výši 1.060 Kč za každou akcii
Společnosti (a to jak na jméno, tak na majitele) o jmenovité hodnotě 375 Kč lze považovat za
přiměřené v souladu s požadavky § 376 a násl. zákona o obchodních korporacích.
Vzhledem k tomu, že výše protiplnění za každou akcii Společnosti navržená Majoritním akcionářem,
tedy částka 1.260 Kč za jednu akcii Společnosti (a to jak na jméno, tak na majitele) o jmenovité
hodnotě 375 Kč, je vyšší než hodnota akcií Společnosti stanovená Znaleckým posudkem, považuje
představenstvo Společnosti navrhovanou výši protiplnění v souladu s § 376 zákona o obchodních
korporacích za přiměřenou.
Informace o zpřístupnění dokumentů a možnosti žádat kopie dokumentů
V sídle Společnosti (na právním oddělení) jsou pro akcionáře Společnosti v pracovní dny od 9:00 do
17:00 hod. k dispozici k nahlédnutí údaje o osobě hlavního akcionáře (tj. Majoritního akcionáře) a
Znalecký posudek. Každý akcionář Společnosti má právo si zdarma vyžádat kopie výše uvedených
dokumentů.
Výzva zástavním věřitelům
Představenstvo Společnosti tímto v souladu s § 377 odst. 2 zákona o obchodních korporacích vyzývá
všechny zástavní věřitele oprávněné ze zástavního práva k účastnickým cenným papírům
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Společnosti, aby sdělili Společnosti písemným oznámením na adresu sídla Společnosti existenci
zástavního práva k účastnickým cenným papírům Společnosti.
Upozornění vlastníkům zastavených účastnických cenných papírů
Představenstvo Společnosti tímto upozorňuje ve smyslu § 380 zákona o obchodních korporacích
vlastníky zastavených účastnických cenných papírů Společnosti, že jsou povinni sdělit Společnosti
(písemným oznámením na adresu sídla Společnosti) (i) skutečnost zastavení účastnických cenných
papírů Společnosti a (ii) identifikaci osoby zástavního věřitele, a to bez zbytečného odkladu poté, co
se dozvěděli o svolání této valné hromady.

Návrh usnesení k bodu 5. pořadu jednání:
Řádná valná hromada společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem
28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 451 93 665, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 347 (dále jen „Společnost“) volí s účinnosti
k datu 23. července 2019 pana Antonio Parisi, nar. 12. 11. 1963, bytem Zřídelní 367/3B, OstravaLhotka, a pana prof. Ing. Vladimíra Slivku, CSc., dr.h.c., nar. 5. 8. 1953, bytem V zahradách 2231/193,
Ostrava, za členy dozorčí rady Společnosti.
Zdůvodnění:
Dne 20. května 2019 skončil výkon funkce dvěma členům dozorčí rady, a to JUDr. Karlu Svobodovi a
Ing. Petru Rysovi, MBA, kteří odstoupili z funkce písemným prohlášením. Toto jejich prohlášení
projednala dozorčí rada s tím, že výkon jejich funkce skončil ke dni 20. května 2019. Podle § 453 odst.
1 zákona o obchodních korporacích je nutno provést volbu dvou nových členů dozorčí rady. Volba
členů dozorčí rady patří dle § 421 odst. 2 písm. f) zákona o obchodních korporacích a čl. 10 bodu 2.
písm. f) stanov Společnosti do působnosti valné hromady Společnosti.
Oba navržení kandidáti na volbu za člena dozorčí rady písemně prohlásili, že u nich neexistuje
překážka výkonu této funkce, a že splňují podmínky pro řádný výkon funkce člena dozorčí rady
stanovené platnou právní úpravou a stanovami Společnosti. Oba navržení kandidáti na volbu za člena
dozorčí rady dále prohlásili, že po svém zvolení za členy dozorčí rady nebudou vykonávat činnost,
která by byla porušením zákazu konkurence ve smyslu § 451 zákona o obchodních korporacích.

Návrh usnesení k bodu 6. pořadu jednání:
Řádná valná hromada společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem
28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 451 93 665, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 347 (dále jen „Společnost“) schvaluje obsah
(včetně ustanovení o odměňování) smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti, která
bude uzavřena s panem Antonio Parisi, nar. 12. 11. 1963, bytem Zřídelní 367/3B, Ostrava- Lhotka, a
panem prof. Ing. Vladimírem Slivkou, CSc., dr.h.c., nar. 5. 8. 1953, bytem V zahradách 2231/193,
Ostrava, a to ve znění, které je uveřejněno na internetových stránkách Společnosti www.smvak.cz v
oddíle Akcionáři a Investoři / Valné hromady.
Zdůvodnění:
Zákon o obchodních korporacích v § 59 a stanovy Společnosti ukládají schválení smluv o výkonu
funkce včetně odměňování za výkon funkce valnou hromadou Společnosti. Předkládaný návrh
smlouvy o výkonu funkce je zpracován v souladu s § 60 zákona o obchodních korporacích.
Text smlouvy o výkonu funkce je uveřejněn na internetových stránkách Společnosti www.smvak.cz v
oddíle Akcionáři a Investoři / Valné hromady, aby se s jeho zněním akcionáři mohli v dostatečném
předstihu seznámit.

Návrh usnesení k bodu 7. pořadu jednání:
Není předkládán žádný návrh usnesení.
Zdůvodnění: Valná hromada bude po projednání všech bodů svého pořadu ukončena.
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Registrace akcionářů:
Zápis akcionářů nebo jejich zástupců do listiny přítomných bude zahájen v 10:00 hodin.
Rozhodným dnem k účasti na řádné valné hromadě je 16. červenec 2019. Význam rozhodného dne
pro akcionáře Společnosti spočíva v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva
akcionáře, včetně hlasování na ní, mají právnické a fyzické osoby, které jsou jako akcionáři
Společnosti k tomuto dni uvedeni ve výpisu z centrální evidence cenných papírů vedené Centrálním
depozitářem cenných papírů, a.s.
Akcionář – fyzická osoba bude zapsán do listiny přítomných po předložení průkazu totožnosti.
Zmocněnec akcionáře bude zapsán do listiny přítomných po předložení svého průkazu totožnosti a
předání plné moci s úředně ověřeným podpisem akcionáře, kterého zastupuje. Plná moc pro
zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro
zastupování na jedné nebo více valných hromadách.
Akcionáři – města a obce – budou zapsáni do listiny přítomných po předložení a předání výpisu z
usnesení zastupitelstva obce, kterým bylo rozhodnuto o delegování zástupce obce na valné hromadě
podle § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., a předložení průkazu totožnosti pověřeného
zástupce.
Akcionář – právnická osoba bude zapsán do listiny přítomných po předložení průkazu totožnosti člena
svého statutárního orgánu a aktuálního výpisu z obchodního rejstříku, pokud se zapisuje do
obchodního rejstříku, znějícího na zastupovanou osobu, případně registrační listiny jiného orgánu,
z něhož vyplývá, kdo je oprávněn za akcionáře jednat. Není-li přítomen osobně statutární orgán,
předá zmocněnec akcionáře plnou moc s úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu a případně
doklad prokazující oprávněnost k udělení plné moci akcionářem.
Bude-li akcionář předkládat pro účely účasti a hlasování na valné hromadě listiny a dokumenty v jiném
jazyce než v českém nebo slovenském, součástí těchto listin a dokumentů musí být překlad do jazyka
českého soudním tlumočníkem.
V listině přítomných se zvláště vyznačí akcionáři, kteří se valné hromady účastnili prostřednictvím
videokonference nebo korespondenčním hlasováním s tím, že se vždy uvede, jakým způsobem byla
ověřena jejich totožnost a identita akcií.
Hlasování na valné hromadě:
Hlasovací právo akcionáře je spojeno s akcií, přičemž na každou akcii jmenovité hodnoty 375,- Kč
připadá 1 hlas.
Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, nevyžaduje-li zákon o obchodních
korporacích nebo stanovy Společnosti většinu jinou. Na valné hromadě se vždy hlasuje nejprve o
návrhu předloženém představenstvem Společnosti.
Společnost vychází při posuzování práva výkonu hlasovacího práva na valné hromadě z evidence
emise z centrální evidence cenných papíru vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s.
k rozhodnému dni a u akcionářů – právnických osob současně z dokladů prokazujících oprávněnost
výkonu hlasovacího práva zástupcem akcionáře.
Akcionář hlasuje na valné hromady osobně nebo v zastoupení, případně s použitím elektronických
prostředků umožňujících přímý dálkový přenos jednání valné hromady obrazem a zvukem
(videokonference) nebo odevzdá své hlasy písemně před konáním valné hromady (korespondenční
hlasování).
Korespondenční hlasování:
1. Pro účely korespondenčního hlasování uveřejní Společnost nejpozději 15 kalendářních dnů před
termínem konání valné hromady na internetových stránkách Společnosti www.smvak.cz v oddíle
Akcionáři a Investoři /Valné hromady materiály pro projednávání jednotlivých bodů pořadu jednání
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valné hromady, včetně navrhovaného znění usnesení k těmto bodům, a hlasovací lístky pro
hlasování o jednotlivých bodech pořadu jednání valné hromady.
2. Akcionář hlasuje tak, že hlasovací lístky k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady
doručí představenstvu Společnosti do sídla Společnosti v uzavřené obálce včetně dokumentů
uvedených dále (tzn. vyjádří se k pořadu valné hromady ve smyslu § 407 odst. 1 písm. g) zákona
o obchodních korporacích) nejpozději poslední pracovní den předcházející termínu konání valné
hromady. Takto odevzdané hlasovací lístky musí být totožné s hlasovacími lístky uveřejněnými
Společností na internetových stránkách Společnosti www.smvak.cz v oddíle Akcionáři a Investoři
/Valné hromady.
3. V případě hlasovaní akcionáře – právnické osoby musí být součástí hlasovacích lístků aktuální
výpis nebo jeho úředně ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku, případně úředně ověřená
kopie registrační listiny jiného orgánu, z níž vyplývá, kdo je oprávněn za právnickou osobu jednat.
4. V případě, že za akcionáře hlasuje zástupce na základě plné moci, musí být součástí hlasovacích
lístků plná moc obsahující náležitosti dle stanov Společnosti.
5. Bude-li akcionář předkládat pro účely hlasování na valné hromadě listiny a dokumenty v jiném
jazyce než českém nebo slovenském, součásti těchto listin a dokumentů musí být překlad do
jazyka českého soudním tlumočníkem.
6. V případě, že akcionářem nebudou dodrženy podmínky upravené stanovami Společnosti pro
korespondenční hlasování, nebude k odevzdaným hlasovacím lístkům přihlíženo a akcionáři takto
hlasující nebudou považováni za přítomné na valné hromadě.
Hlasování prostřednictvím videokonference:
1. V případě, že se akcionář hodlá účastnit na jednání valné hromady a hlasovat na ní
prostřednictvím videokonference, je povinen tuto skutečnost oznámit písemně představenstvu
Společnosti nejpozději 10 kalendářních dnů před termínem konání valné hromady.
2. Akcionář je povinen doručit představenstvu Společnosti za účelem možnosti ověření totožnosti
osoby oprávněné vykonávat hlasovací právo nejpozději 3 pracovní dny před termínem konání
valné hromady kopie dokladů totožnosti včetně fotografie této osoby s tím, že z předložené kopie
musí být zřejmé číslo dokladu a platnost tohoto dokladu a orgán, který doklad vydal.
3. Totožnost osoby vykonávající hlasovací práva bude ověřena porovnáním podoby této osoby a
dokladu její totožnosti prostřednictvím dálkového přenosu obrazu a zvuku se zaslanými doklady
dle bodu 2, případně osvědčením totožnosti osoby vykonávající hlasovací práva notářem, který se
jednání valné hromady zúčastní osobně s touto osobou v jednom místě. Písemný doklad o
osvědčení totožnosti této osoby musí být doručen představenstvu Společnosti nejpozději do 3 dnů
od konání valné hromady.
4. V případě hlasovaní akcionáře – právnické osoby musí být součástí dokladů zaslaných dle bodu 2
aktuální výpis nebo jeho úředně ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku, případně úředně
ověřená kopie registrační listiny jiného orgánu, z níž vyplývá, kdo je oprávněn za právnickou
osobu jednat.
5. V případě, že za akcionáře hlasuje zástupce na základě plné moci, musí být součástí dokladů
zaslaných dle bodu 2 plná moc obsahující náležitosti dle stanov Společnosti.
6. Bude-li akcionář předkládat pro účely hlasování na valné hromadě listiny a dokumenty v jiném
jazyce než českém nebo slovenském, součásti těchto listin a dokumentů musí být překlad do
jazyka českého soudním tlumočníkem.
7. V případě, že akcionářem nebudou dodrženy podmínky upravené stanovami Společnosti pro
účast a hlasování na valné hromadě prostřednictvím videokonference, nebude k hlasům
odevzdaných tímto akcionářem přihlíženo a akcionář takto hlasující nebude považován za
přítomného na valné hromadě.
Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu usnesení, jehož obsah je
uveden v této pozvánce (případně se chce jakkoli vyjádřit k pořadu jednání valné hromady), je
povinen doručit písemné znění svého protinávrhu či vyjádření Společnosti ve lhůtě 17 dnů před dnem
konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů Společnosti.
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Představenstvo Společnosti uveřejní doručený protinávrh či vyjádření společně se svým stanoviskem
způsobem a za podmínek předpokládáných zákonem nejpozději před rozhodným dnem k účasti na
valné hromadě.
Dokumenty týkající se pořadu jednání valné hromady jsou uveřejněny na internetových stránkách
Společnosti www.smvak.cz v oddíle Akcionáři a investoři / Valné hromady, případně v sídle
Společnosti (jak je uvedeno výše).
V Ostravě dne 18. června 2019
Za představenstvo společnosti
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl, v.r.
místopředseda představenstva

Václav Holeček v.r.
člen představenstva
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