
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. 
 
 
Návrh na usnesení Valné hromady akcionářů, konané dne 18. června 
2015: 
 
 
 
Valná hromada akcionářů společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, 
přijímá k bodu 13 dnešního jednání valné hromady následující 
usnesení: 
 
 
Rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu 
 
 
Řádná valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., 
sídlem Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav, IČ: 49455168 (dále jen 
„společnost“) dne 18. června 2015 rozhodla o zvýšení základního 
kapitálu společnosti následujícím způsobem: 
 
 

I. 
 

Částka zvýšení základního kapitálu 
 
Základní kapitál společnosti má být na základě tohoto rozhodnutí zvýšen 
o částku 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). Upisování 
akcií nad tuto navrženou částku je přípustné, avšak základní kapitál 
může být takto zvýšen maximálně celkem o 2,000.000,  Kč  (slovy: dva 
miliony korun českých). O konečné výši zvýšení základního kapitálu 
rozhodne v takto stanoveném rozsahu představenstvo společnosti podle 
skutečného rozsahu úpisu a splacení emisního kurzu akcií. 
 

II. 
 

Počty a jmenovitá hodnota upisovaných akcií 
 
Počet nově vydaných akcií Společnosti při zvyšování základního kapitálu 
dle tohoto rozhodnutí činí nejméně 500 kusů  a nejvýše 2.000 kusů 
kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné 



akcie 1.000,- Kč, které nebudou kótované. O konečném počtu nových 
akcií rozhodne v takto stanoveném rozsahu představenstvo podle 
skutečného rozsahu účinného úpisu akcií. 
 

III. 
 

Druh, forma a podoba upisovaných akcií 
 
Všechny upisované akcie budou mít následující určení. 
druh:  kmenové akcie 
podoba:  listinná 
forma:  akcie na jméno 
V souladu s ustanovením § 262 zákona o obchodních korporacích budou 
prvním nabyvatelům vydány hromadné listiny nahrazující tyto jednotlivé 
akcie. Na písemnou žádost majitele hromadné listiny vymění společnost 
tuto hromadnou listinu za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny. 
Lhůta pro provedení výměny se stanoví na tři měsíce od přijetí žádosti 
společností. 
 

IV. 
 

Způsob upsání akcií 
 
Akcie budou upisovány ve dvou kolech. V prvém kole budou nové akcie 
upisovány s využitím přednostního práva. Akcie, které nebudou účinně 
upsány v prvém kole upisování s využitím přednostního práva, budou ve 
druhém kole upisování nabídnuty k upsání předem určenému zájemci. 
 

V. 
 

Informace o přednostním právu na úpis nových akcií 
 
Lhůta pro upsání akcií s využitím přednostního práva činí 14 (slovy: 
čtrnáct) dnů a počíná běžet následující den ode dne zveřejnění 
informace o přednostním právu na úpis nových akcií společnosti dle ust. 
§ 485 zákona o obchodních korporacích v Obchodním věstníku.  
Místem pro vykonání přednostního práva je sídlo společnosti: Břeclav, 
Čechova 1300/23, PSČ 690 11. 
Akcie budou upisovány v každý pracovní den od 10:00 (deseti) hodin do 
14:00 (čtrnácti) hodin po dobu běhu lhůty pro upisování akcií s využitím 
přednostního práva. 
K úpisu dochází podpisem smlouvy o úpisu akcií mezi společností 
a upisovatelem, s tím, že podpisy musí být úředně ověřeny. 



Na jednu dosavadní akcii bude možno upsat 0,002 nové akcie. Nároky 
na upsání se zaokrouhlují matematicky na celý počet akcií, přičemž 
akcionáři, kteří mají méně než 500 akcií, jsou oprávněni upsat jednu 
novou akcii. 
Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy mohlo 
být toto právo vykonáno poprvé, tj. den následující po dni, kdy bude 
zveřejněno oznámení představenstva společnosti dle ust. § 485 zákona 
o obchodních korporacích o přednostním právu na úpis nových akcií 
společnosti v Obchodním věstníku. 
Upisovatel je v prvém kole povinen splatit 100 % (slovy: jedno sto 
procent) emisního kursu jím upsaných akcií na zvláštní účet společnosti 
číslo 43-7315570237/0100 vedený u Komerční banky, a.s., pobočka 
Břeclav, nejpozději ve lhůtě 5 (slovy: pěti) kalendářních dnů od konce 
lhůty k upisování akcií s využitím přednostního práva dle tohoto 
rozhodnutí. Splacením emisního kurzu se rozumí připsání celé částky 
emisního kurzu na výše uvedený bankovní účet.  
 

VI. 
 

Předem určený zájemce 
 
Akcie, které nebudou účinně upsány v prvém kole upisování s využitím 
přednostního práva, budou ve druhém kole upisování nabídnuty k upsání 
předem určenému zájemci, kterým je:  
- - městys Velké Němčice, který může ve druhém kole upisování 
upsat nejvýše 769 kusů nových akcií. 
 
Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem ve druhém kole činí 
14 dní a počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy 
o upsání akcií předem určenému zájemci. 
 

VII. 
 

Emisní kurs akcií 
 
Emisní kurs jedné akcie se pro obě kola upisování stanovuje ve výši 
1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).  
 



VIII. 
 

Možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti 
pohledávce na splacení emisního kursu 

 
Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky předem určeného 
zájemce uvedeného v čl. VI. tohoto rozhodnutí proti pohledávce 
společnosti za předem určeným zájemcem na splacení emisního kurzu 
jím upsaných akcií.  
Jedná se o následující pohledávky: 
 
- pohledávka městyse Velké Němčice ve výši 769.520,- Kč. 
 
Výše uvedená pohledávka předem určeného zájemce vznikla v souladu 
s rozhodnutím valné hromady společnosti ze dne 16.6.2005 o zřízení 
kapitálového fondu a na základě smlouvy o vkladu mimo základní kapitál 
a její existenci a výši potvrdil auditor společnosti. 
 
Návrh smlouvy o započtení pohledávek bude společností předložen 
předem určenému zájemci při podpisu smlouvy o úpisu akcií. Smlouva 
o započtení pohledávek musí být uzavřena písemně, před podáním 
návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, ve 
lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dní od doručení návrhu smlouvy o započtení 
pohledávek společností předem určenému zájemci. 
 
S možností započtení peněžitých pohledávek vůči společnosti proti 
pohledávkám na splacení emisního kursu řádná valná hromada 
vyslovuje souhlas. 
 
 
 
 
 


