HLASOVACÍ ŘÁD
jednání řádné valné hromady akcionářů obchodní společnosti
Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.
konaného dne 9. června 2008
1. Hlasování se může zúčastnit každý přítomný akcionář společnosti nebo jeho zplnomocněný zástupce (právnická nebo
fyzická osoba).
2. Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas.
3. Hlasování se děje vyplněním hlasovacího lístku a jeho odevzdáním skrutátorům.
4. Hlasovací lístek je platný, je-li řádně akcionářem (nebo jeho oprávněným zástupcem) podepsán, označen počtem
akcií, rodným číslem fyzické osoby nebo IČ právnické osoby.
5. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li k rozhodnutí zapotřebí kvalifikované
většiny přítomných akcionářů nebo vyjádření souhlasu majitele akcie se zvláštními právy spojenými s výkonem
hlasovacího práva.
6. Dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů je zapotřebí při rozhodování valné hromady o záležitostech
týkajících se:
a) změny stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle ustanovení § 210
obchodního zákoníku nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
b) zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva podle § 210 obchodního zákoníku či o
možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
c) snížení základního kapitálu a o vydání dluhopisů podle § 160 obchodního zákoníku,
d) potvrzení nebo odvolání člena představenstva nebo člena dozorčí rady podle § 31a odst. 3 obchodního zákoníku,
e) zrušení společnosti s likvidací a plánu rozdělení likvidačního zůstatku.
Rozhoduje-li valná hromada o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, vyžaduje se i souhlas alespoň dvou třetin
hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií.
7. Tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů majících příslušné akcie je zapotřebí při rozhodování valné hromady
o záležitostech týkajících se:
a)
b)
c)
d)

o změně druhu nebo formy akcií,
změně práv spojených s určitým druhem akcie,
omezení převoditelnosti akcií na jméno,
zrušení registrace akcií.

8. Tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů je zapotřebí při rozhodování valné hromady o záležitostech
týkajících se:
a) vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
b) vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií podle § 204a obchodního zákoníku,
c) zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady.
9. Před zahájením každého hlasování musí být návrh přesně a srozumitelně formulován.
10. Vlastní hlasovací akt se provádí označením křížku v příslušném políčku „PRO“, „PROTI“ nebo „ZDRŽEL SE“ u
příslušného bodu jednání na hlasovacím lístku.
11. Nejsou-li k projednávanému bodu připomínky či protinávrhy, hlasuje se o něm jako o celku.
12. V případě, že některý z akcionářů vznese návrh na změnu nebo úpravu návrhu předloženého představenstvem nebo
dozorčí radou, hlasuje se nejdříve o návrhu předloženém představenstvem nebo dozorčí radou. Při neschválení
předloženého návrhu bude přistoupeno k hlasování o pozměňujících návrzích, a to v pořadí, v jakém byly podány. O
vznesených protinávrzích se hlasuje vyplněním náhradního hlasovacího lístku a jeho odevzdáním skrutátorům.
13. Sčítání hlasů se provádí po odevzdání hlasovacích lístků skrutátorům. Výsledky hlasování se sdělí v průběhu a v závěru
jednání valné hromady a budou ověřeny protokolárním zápisem. Výpočetní středisko zprvu posoudí způsob hlasování
a při dosažení potřebné většiny hlasů oznámí předseda představenstva nebo předseda valné hromady, že navrhovaný
bod byl schválen. Sčítání hlasů pokračuje dále a po jeho dokončení vystaví vedoucí výpočetního střediska protokol o
hlasování, který podepíše a předá hlavnímu skrutátorovi, ten jej také podepíše a odevzdá předsedovi valné hromady.
Předseda valné hromady následně oznámí výsledky hlasování.
Představenstvo společnosti

