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Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. 
Novoměstská 626, 537 28 Chrudim 

IČ: 48171590 
 
 

Podklad k bodu číslo 5 jednání valné hromady společnosti 
Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. konané dne 12.8.2015 

 
 

NÁVRH USNESENÍ 
 

valné hromady obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., konané dne 12.8.2014, 

o zvýšení základního kapitálu 

a o započtení peněžitých pohledávek akcionářů vůči společnosti 
proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu 

 
Valná hromada obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., se sídlem Novoměstská 626, 537 28 

Chrudim, IČ: 48171590, rozhodla dle § 21 odst. 3, § 190 odst. 2 písm. b) a § 478 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o 
obchodních společnostech a družstvech takto: 
 

Usnesení: 
 

I. 
ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU 

 
Valná hromada akcionářů společnosti schvaluje: 
 

1. Rozsah zvýšení základního kapitálu: 

Základní kapitál se zvyšuje o částku 1,956.000,-- Kč (slovy: jeden milion devět set padesát šest tisíc korun českých). 
Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Rozsah zvýšení základního 
kapitálu byl stanoven na základě výše pohledávek měst a obcí vzniklých z financování staveb vodovodů a kanalizací pro 
veřejnou potřebu a uvedených níže v bodu 4., které byly společností evidovány k 9.7.2015. 
 

2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: 

Počet akcií: 1,956 ks (slovy: jeden tisíc devět set padesát šest kusů) 
Jmenovitá hodnota: 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) 
Druh akcií: kmenové akcie 
Forma akcií: akcie na jméno s omezenou převoditelností 
Podoba akcií: listinné akcie 
 

3. Vyloučení přednostního práva: 

Přednostní právo akcionářů upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu se vylučuje 
v důležitém zájmu společnosti, kterým je získání finančních prostředků za účelem pořízení nového vodohospodářského 
majetku využitelného ve vztahu k předmětu podnikání a optimalizace vodárenské infrastruktury. 
 

4. Určení upisovatelů k upsání nových akcií: 

K upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu jsou oprávněni: 
 

Akcionář Vklad (pohledávka) akcionáře (Kč) Počet akcií (ks) 
město Slatiňany 1,412.000,-- 1.412 
město Proseč 544.000,-- 544 
 

Upisovatelé jsou územními samosprávními celky (městy) a stávajícími akcionáři společnosti Vodovody a kanalizace 
Chrudim, a.s. 

Emisní kurs dosud upsaných akcií byl zcela splacen. 

 
5. Místo, kde lze upsat akcie: 

V sídle společnosti: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., Novoměstská 626, 537 28 Chrudim. 
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6. Lhůta, ve které lze akcie upsat: 

Určení upisovatelé uvedení v bodu 4. upisují akcie formou smlouvy o upsání akcií a započtení pohledávek, kterou 
uzavřou se společností ve lhůtě třiceti dnů počínaje dnem, ve kterém bude návrh smlouvy o upsání akcií a započtení 
pohledávek upoisovateli doručen. 
Upsání akcií bude považováno za účinné, pokud ve výše zmíněné lhůtě určený upisovatel doručí do sídla společnosti 
akceptovaný návrh smlouvy o upsání akcií a započtení pohledávek, přičemž podpis určeného upisovatele na smlouvě o 
upsání akcí musí být úředně ověřen. 
 
7. Emisní kurs upisovaných akcií: 

Emisní kurs je shodný pro všechny upisovatele a činí 1.000,- Kč na každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty upsaných 
akcií. 
 

II. 
SCHVÁLENÍ ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK PROTI POHLEDÁVCE NA SPLACENÍ EMISNÍHO KURZU 

 
Valná hromada akcionářů společnosti schvaluje, aby obchodní společnost Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.: 

 na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 1,412.000,- Kč započetla městu Slatiňany 
pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 1,412.000,- Kč, 

 na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 544.000,- Kč započetla městu Proseč 
pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 544.000,- Kč, 

 

za podmínky, že započtení peněžitých pohledávek proti pohledávce na splacení pohledávek emisního kursu je 
provedeno v celém rozsahu navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 

 

Představenstvo společnosti 


