Zápis
z jednání valné hromady
Vodohospodářská společnost Olomouc, a. s.
Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc – Hodolany, IČ: 47675772
pátek 21. 6. 2019, 13.00 hod.
sídlo společnosti.

I.
Po ukončení prezence oznámila služba u prezence předsedkyni představenstva Mgr.
Miroslavě Ferancové počet a procento přítomných akcií (hlasů).
Celkový počet akcií

629 350

Počet přítomných hlasů:

480 859

Valná hromada byla schopná usnášení.
Předsedkyně představenstva Mgr. Miroslava Ferancová zahájila jednání řádné valné hromady
a uvedla, že valná hromada byla svolána v zájmu splnění povinností předepsaných zákonem,
a to ke schválení hospodářského výsledku za rok 2018 a jeho rozdělení.
Příloha č. 1 - seznam akcionářů
Příloha č. 2 - seznam přítomných akcionářů
Předsedkyně představenstva oznámila výsledky prezence a usnášení schopnosti valné
hromady, tak jak je uvedeno shora.
Předsedkyně představenstva přivítala přítomné a představila valné hromadě členy
představenstva a dozorčí rady:
Představenstvo:
předsedkyně

Mgr. Miroslava Ferancová

místopředseda

RNDr. Ivan Kosatík

členové

Ing Jiří Juřena
Radim Schubert
JUDr. Kamil Andree
Bc. Lukáš Krbeček
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Ing. Otakar Bačák
Mgr. Dalibor Horák
Ing. Marek Pazdera

Dozorčí rada:
předseda

Ivo Kosina

místopředseda

Ing. Jaroslav Kuchař

člen

Vlastimil Ošďádal

Předsedkyně představenstva dále přednesla pořad jednání valné hromady:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Zahájení a úvodní procedurální jednání (volba funkcionářů valné hromady a schválení
jednacího řádu),
Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti, o stavu majetku a o roční
účetní závěrce za rok 2018 a návrh na rozdělení zisku za rok 2018,
Zpráva o činnosti dozorčí rady, informace dozorčí rady o přezkoumání zprávy
představenstva o vztazích a stanovisko dozorčí rady k ní a vyjádření dozorčí rady k roční
účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2018 na základě jejich přezkoumání
dozorčí radou a auditorem,
Schválení zprávy představenstva, roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok
2018,
Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období 2019 – 2022,
Usnesení a závěr.

Příloha č. 3 - pozvánka na valnou hromadu
Předsedkyně představenstva navrhla valné hromadě zvolení skrutátorů.
Představenstvo navrhlo, aby skrutátorkami této valné hromady byly:
paní Alena Hlochová
paní Věra Totová.
Jmenované vyslovily se svou volbou předchozí souhlas. Z pléna žádné protinávrhy či
doplňující návrhy nezazněly.
O navržených kandidátkách se hlasovalo o každé samostatně.
V hlasování byly navrženy kandidátky zvolené zvednutím ruky s procedurálním hlasovacím
lístkem č. 1. Hlasování proběhlo v obou případech takto:
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Pro:

480 859

100% přítomných

Proti:

0

0%

přítomných

Zdržel se hlasování:

0

0%

přítomných

Předsedkyně představenstva dále navrhla valné hromadě zvolení předsedy valné hromady.
Představenstvo navrhlo, aby předsedou této valné hromady byl:
JUDr. Stanislav Handl
Jmenovaný vyslovil svůj předchozí souhlas s volbou. Z pléna žádné protinávrhy či
připomínky nevzešly.
V hlasování byl navržený kandidát zvolen zvednutím ruky s procedurálním hlasovacím
lístkem č. 2. Hlasování proběhlo takto:
Pro:

480 859

100% přítomných

Proti:

0

0%

přítomných

Zdržel se hlasování:

0

0%

přítomných

Zvolený předseda valné hromady navrhl valné hromadě zvolení zapisovatele.
Představenstvo navrhlo, aby zapisovatelem této valné hromady byla:
paní Jana Kvapilová
Jmenovaná vyslovila svůj předchozí souhlas s volbou. Z pléna žádné návrhy, ani protinávrhy
nezazněly.
V hlasování byla navržená kandidátka zvolena zvednutím ruky s procedurálním hlasovacím
lístkem č. 3. Hlasování proběhlo takto:
Pro:

480 859

100%

přítomných

Proti:

0

0%

přítomných

Zdržel se hlasování:

0

0%

přítomných

Předseda valné hromady navrhl valné hromadě zvolení ověřovatelů zápisu valné hromady.
Představenstvo navrhlo, aby ověřovateli zápisu této valné hromady byli pánové:
Mgr. Miroslav Žbánek, MPA – zástupce Statutárního města Olomouce
Ing. Jaromír Lón – zástupce města Uničova
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Jmenovaní vyslovili svůj předchozí souhlas s volbou. Z pléna žádné připomínky ani
protinávrhy nezazněly.
O navržených kandidátech se hlasovalo o každém samostatně.
V hlasování byli navržení kandidáti zvoleni zvednutím ruky s procedurálním hlasovacím
lístkem č. 4. Hlasování proběhlo v obou případech takto:
Pro:

480 859

100%

přítomných

Proti:

0

0%

přítomných

Zdržel se hlasování:

0

0%

přítomných

Předseda valné hromady navrhl valné hromadě schválení jednacího řádu předloženého
představenstvem, jenž byl poskytnut všem akcionářům přítomným při prezenci.
Z pléna žádné protinávrhy či doplňující návrhy nezazněly.
Hlasování proběhlo zvednutím ruky s procedurálním hlasovacím lístkem č. 5. Hlasování
proběhlo takto:

Pro:

480 859

100%

přítomných

Proti:

0

0%

přítomných

Zdržel se hlasování:

0

0%

přítomných

Příloha č. 4 - jednací řád
A. Předseda VH navrhl valné hromadě schválení programu valné hrmady.
Jak již bylo uvedeno v úvodu, program valné hromady je následující:
1. Zahájení a úvodní procedurální jednání (volba funkcionářů valné hromady a schválení
jednacího řádu),
2. Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti, o stavu majetku a o roční
účetní závěrce za rok 2018 a návrh na rozdělení zisku za rok 2018,
3. Zpráva o činnosti dozorčí rady, informace dozorčí rady o přezkoumání zprávy
představenstva o vztazích a stanovisko dozorčí rady k ní a vyjádření dozorčí rady k
roční účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2018 na základě jejich
přezkoumání dozorčí radou a auditorem,
4. Schválení zprávy představenstva, roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za
rok 2018,
5. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období 2019 – 2022,
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6. Usnesení a závěr.
Záležitosti, které nebyly zařazený na pořad jednání VH, lze v souladu s ust. § 408 odst. 3
zákona o obchodních korporacích projednat jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni
akcionáři.
Před hlasováním o schválení programu valné hromady přečtl předseda valné hromady dopis
Ing. Petra Kořenka, označený jako protest akcionáře. Po přečtení předseda valné hromady
sdělil stanovisko představenstva společnosti v tom směru, že se valná hromada bude konat dle
navrženého programu, neboť požadované doklady byly k dispozici v sídle společnosti a
posléze byly uveřejněny na webových stránkách společnosti.
Z pléna žádné protinávrhy či doplňující návrhy nezazněly.
Hlasování proběhlo zvednutím ruky s procedurálním hlasovacím lístkem č. 5. Hlasování
proběhlo takto:
Pro:
479 728
99,7648%
přítomných
Proti:
Zdržel se hlasování:

0
1 131

0%
0,2352%

přítomných
přítomných

II.
Bod 2, 3 a 4 programu valné hromady.
Předseda valné hromady poté vyzval předsedkyni představenstva, aby přednesla zprávu
představenstva společnosti o výsledcích podnikatelské činnosti, o stavu jejího majetku, roční
účetní závěrce za rok 2018 a návrh na rozdělení zisku za rok 2018.
Mgr. Miroslava Ferancová přednesla výše uvedenou zprávu a návrh.
Příloha č. 5 - zpráva představenstva
Předseda valné hromady poté vyzval předsedu dozorčí rady Ivo Kosinu, aby přednesl zprávu
o činnosti dozorčí rady, informace dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o
vztazích a stanovisku dozorčí rady k ní a vyjádření dozorčí rady k roční účetní závěrce a
návrhu na rozdělení zisku za rok 2018 na základě jejich přezkoumání dozorčí radou a
auditorem.
Ivo Kosina přednesl výše uvedenou zprávu.
Příloha č. 6 - zpráva dozorčí rady
Představenstvo valné hromady navrhlo s přihlédnutím k přečteným zprávám, aby valná
hromada schválila toto usnesení:
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Valná hromada společnosti schvaluje předloženou zprávu představenstva o podnikatelské
činnosti a stavu jejího majetku za rok 2018.
Valná hromada společnosti schvaluje předloženou roční účetní závěrku společnosti za rok
2018.
Valná hromada schvaluje rozdělení čistého zisku společnosti za rok 2018 tak, že z čistého
zisku společnosti ve výši 21.890.267,94 Kč bude přiděleno do fondu výstavby 20.390.267,94
Kč a do fondu odměn 1.500.000 Kč.
Do diskuse se přihlásil akcionář Ing. Lengál
Ing. Lengál
Na straně 9 výroční zprávy je napsána věta: Rok 2018 se dá nazvat rokem přípravy nové
provozní smlouvy a vlastní výběr provozovatele bude zahájen v dubnu 2019, atd… a
k tomu nebylo nic řečeno, ačkoli je to jedna z těch nejdůležitějších věcí, které bychom my
akcionáři měli vědět, jak to v roce 2018 probíhalo a co bude dál.
RNDr. Kosatík
Poté, co byla představenstvem VHS schválena zadávací dokumentace, byla dne 13. 5.
letošního roku zveřejněna na národním elektronickém nástroji (NEN), což je portál, kde
musí být zveřejněny takovéto zakázky, s termínem podání žádosti o účast v soutěži do 6. 6.
tohoto roku. Dne 6. 6. došlo k elektronickému otevření nabídek. Bylo zkonstatováno, že
nabídky přišly celkem 4 a v tuto chvíli probíhá hodnocení. Všichni, co jsme tam byli
účastni, jsme vázáni do ukončení koncesního řízení mlčenlivostí. Externí poradce, kterým
je společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. posuzuje, zda všichni uchazeči
splňují formální náležitosti a poždavky kvalifikace. Lze předpokládat, že do 14 dnů bude
známo, zda všichni uchazeči stanovené požadavky splňují. Ti pak budou vyzváni k podání
finančních nabídek. Všechno je to směřováno tak, aby všechny kroky byly, pokud možno
ukončeny do konce letošního kalendářního roku tak, aby bylo možné s vítězem uzavřít
smlouvu o provozování s tím, že od 1. 4. příštího roku má dojít k faktickému převzetí.
Ing. Lengál
Bylo již tedy rozhodnuto, že si společnost nezajistí provoz sama, nebo ještě exisatuje
možnost vlastního provozování ze strany VHS.
RNDr. Kosatík
Taková možnost je už v tuto chvíli vyloučena, tím, že je vypsané koncesní řízení. V červnu
2017, byla zpracována analýza a z ní vzešlo, že v této chvíli pro období nejbližších 5 let je
nejvýhodnější varianta koncese. Tato varianta byla průběžně konzultován se Statutárním
městem Olomoucí, protože stávající provozovatel má dvě smlouvy, jednu kterou provozuje
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náš majetek a druhou, kterou provozuje majetek Statutárního města Olomouce a tam je
smlouva uzavřená do roku 2030.
Ing. Lengál
Bude smlouva obsahovat nějakou valorizační nebo inflační doložku, abychom měli
případný výnos, který bude pro příští rok například o 3 % víc?
RNDr. Kosatík
Byla dlouhá debata, který ekonomický parameter se vlastně soutěží? Zdánlivě se mohlo
jevit, že se bude třeba soutěžit cena vodného a stočného, což napadne každého, ale ono to
v pravém slova smyslu nejde, právě proto, že je provázanost těch dvou smluv a taky proto,
že schválování vodného a stočného je proces, který prochází přes představenstvo
společnosti a o tom jaké bude vodné a stočné nerozhoduje provozovatel, ale majitel. Takže
se vlastně soutěží výše nákladů na provozování našeho majetku. Ten kdo nabídne
nejvýhodnější cenu, tak ten se stane vítězem.
Ing. Lengál
Některé jiné vodárenské společnosti pak během dalších let vkládaly vodárenský majetek,
který přejde na provozující společnost. Otázka zní, jestli je v našem případě zabezbečeno,
aby k tomu nedošlo.
RNDr. Kosatík
Žádný náš majetek v rámci připravovaného kontraktu nebude přecházet na jinou osobu,
nestalo se tak ani v minulasti. Pokud dojde k rozšíření majektu, uzavírá se každoročně
dodatek s tím, že provozovatel jej dostává do pronájmu. O to se pak může zvýšit meziročně
nájemné. Rozhodně majetek musí zůstat vždy ve vlastnictví VHS.

Ing. Lengál
Uvažuje představenstvo o tom, že by zadalo auditorovi i vyjadření k výroční zprávě a ke
zprávě o vztazích.
RNDr. Kosatík
Ve zprávě auditora tyto údaje jsou uvedeny.

Ing. Lengál
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Společnost má několik zdrojů pitné vody, a ty asi mají rozdíl v kvalitě. Nechce se
například některá obec napojit na nějaký jiný zdroj? Jsou odběratelé spokojeni s kvalitou
vody?
Předseda valné hromady požádal o odpověď technického náměsta společnosti Ing.
Kožušníčka.
Ing. Kožušníček
Kvalita se samozřejmě liší, každý zdroj je jiný. Všechny naše zdroje, až na jeden jediný,
jsou zdroje podzemní vody. Pouze skupinový vodovod Domašov nad Bystřící má zdroj
povrchový.y. V letošním roce se podařilo dobudovat technologickou linku o nanofiltraci,
takže tento zdroj už v těchto problematických obdobích, kdy v řece Bystřici teče zakalená
voda by měl být schopen vodu upravit na vodu pitnou, takže z tohoto pohledu už by nám
neměly vznikat žádné kvalitativní problémy. Že by se někdo chtěl přepojit jsme
nezaznamenali, zejména z toho důvodu, že to jde poměrně obtížně, neb by se ty skupinové
vodovody musely propojit a propojení těchto skupinových vodovodů by byla záležitost
desítek až stovek milionů korun, které nechceme investovat, protože v tuto chvíli není
potřeba.
Ing. Lengál
Některé vodárny to mají propojené.
Ing. Kožušníček
Pokud se samozřejmě nabízí toto propojení pouze tím způsobem, že uděláte propoj a ta
voda tam je schopna gravitačně natékat, tak je to něco jiného, než je skupinový vodovod
Domašov. Jedna varianta se právě zvažovala s propojením Domašova na skupinový
vodovod Olomouc, ale ty znamenalo čerpat asi do výšky 120m. Takže provozně i finančně
by to samozřejmě bylo velice náročné.
Ing. Lengál
Máme pohyb v majetku, čili stavby, je tam nějaký přírůstek za 1 800 000 Kč jsou to nějaké
pozemky, kde máme vodovodní řad a bylo nutné je koupit?
Ing. Kožušníček
Drobné pozemky se kupovaly, dále se řešila věcná břemena k novému majetku, který jsme
získali po valné hromadě v roce 2017 od obcí a teď se podařilo vyřešit věcná břemena k
těmto pozemkům.
Ing. Lengál
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V rozhodném období byla uhrazena městem Uničov druhá splátka 2 500 000 Kč z celkové
částky 25 000 000 Kč na rekonstrukci infrastrukturního majetku vloženého městem
Uničov v roce 2017 v celkové hodnotě 63 000 000 Kč. Co to znamená?
Ing. Kožušníček
Město Uničov bylo jedním ze čtyř akcionářů, který vkládal majetek. Ten nebyl v ideálním
technickém stavu, proto při tomto vkladu byla dohodnuta spoluúčast města Uničova tak,
že po dobu 10 let bude město Uničov každým rokem přispívat Vodohospodářské
společnosti 2 500 000 Kč na opravu a rekonstrukci infrastrukturyt, což průběžně probíhá.
Ing. Lengál
Náklady vynaložené na prodané podíly, 252 000Kč, nad tím je výnosy z dlouhodobého
finančního majetku podíly 0, můžete mi to vysvětlit?
Předseda valné hromady požádal o odpověď ekonomickou máněstkyni společnosti Ing.
Menšíkovou.

Ing. Menšíková
Představenstvo společnosti se rozhodlo v roce 2018 přistoupit na nabídku Komerční
banky, na nákup podílových listů ve třech fondech. Bylo to uzavřeno v lednu 2018 a tyto
fondy měly v následujících měsících neustálý propad, takže se představenstvo společnosti
rozhodlo k datu 31.10. podíly odprodat zpět, s tím, že tak vznikla ztráta, což je zmíněná
položka 252 000 Kč.

Dále se diskuse přihlásil zástupce akcionáře města Litovle
Ing. Potužák (Litovel)
V rámci zadávacího řízení je jakási časová rezerva, aby případně nový výherce
provozování si mohl převzít techniku, zaměstnance, atd. My jsme přece už konzultovali
tady s panem primátorem, i s dalšími, jestli by nebyla cesta právě vrátit provozování zpět
na VHS do českých rukou a jedním z hlavních argumentů bylo řečeno, že se to nemůže
stihnout a proto se to vyhlásí na 5 let, aby prostě se připravily kroky k tomu, aby se potom
to provozování na VHS vrátilo. A teď slyším, že vlastně když vyhraje někdo jiný, má tam
časovou rezervu a on to zvládne si převzít techniku a lidi, proč by to taky nemohla
zvládnout naše VHS, která kdysi toto všechno se svými lidmi dělala?
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RNDr. Kosatík
VHS má v tuto chvíli 12 zaměstnanců. Firmy, které předložily nabídky, mají desítky či
stovky zaměstnanců. My jsme opravdu každý krok s městem konzultovali, I proto, že město
má v 9 členném představenstvu 7 zástupců. Představenstvo nakonec dospělo k
jednoznačnému rozhodnutí. Kompromisem je, že smlouva bude uzavřena nikoli na 10 let,
což by se nabízelo jako nejlogičtější řešení, ale pouze na 5 let.
Do diskuse se přihlásil zástupce akcionáře města Olomouce
Mgr. Žbánek, MPA (Olomouc)
Já to jenom doplním a znovu tady potvrdím, že město Olomouc má v programovém
prohlášení pro toto volební období stále závazek převzít správu vodohospodářské
infrastruktury do svých rukou. Máme po ukončení tohoto výběrového řízení na koncesi
úkol i jako vedení města začít připravovat projekt tohoto převzetí. Čekáme na to, jak
dopadne soutěž, zda přijde nový provozovatel nebo zda zůstane ten stávající. Ve chvíli,
kdy se rozjede koncese a věci budou standardně fungovat jsme připraveni prakticky hned
v druhé půlce roku začít připravovat z pohledu Statutárního města Olomouce vlastní
cestu, protože máme, jak už tady zaznělo, i druhou část našeho majetku zesmluvněnou
tentokrát do roku 2030. Chceme jednat s Moravskou vodárenskou a své kroky také
konzultovat s akcionáři kterých se to dotýká. Věřte mi, že neustupujeme z našeho záměru,
jenom se chováme velmi racionálně a jdeme do toho s chladnou hlavou a s mírou
odpovědnosti, která s tím je spojena.
Bylo přistoupeno k hlasování o návrhu představenstva, přičemž o každé otázce bylo
hlasováno odděleně:
kdo souhlasí s přednesenou zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a
stavem jejího majetku za rok 2018?
kdo souhlasí se schválením roční účetní závěrky společnosti za rok 2018 tak, jak byla
předložena ke schválení?
kdo souhlasí s rozdělením dosaženého zisku společnosti za rok 2018 tak, jak bylo navrženo
představenstvem, tak, že z čistého zisku společnosti ve výši 21.890.267,94,- Kč bude
přiděleno do fondu výstavby 20.390.267,94 Kč a do fondu odměn 1.500.000 Kč.
Hlasovaní proběhlo zvednutím ruky s hlasovacím lístkem č. 1 s tímto výsledkem:
a)

zpráva představenstva

Pro:
Proti:
Zdržel se hlasování:

479 728
0
1 131

99,7648%

přítomných

0%

přítomných

0,2352 % přítomných
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b) účetní závěrka
Pro:

479 728

Proti:
Zdržel se hlasování:

99,7648 %
0%

přítomných

0, 2352 %

přítomných

0
1 131

přítomných

Ing. Lengál předložil dva protinávrhy na rozdělení zisku.
Ing. Lengál
Navrhuji, jako protinávrh, aby se vyplatily dividendy ve výši 25 Kč na akcii, dále fond
odměn stejná částka, jak navrhuje představenstvo a zbytek dát do nerozděleného zisku
minulých let. A druhý protinávrh, pokud by nesouhlasili akcionáři s výplatou dividend,
aby místo do fondu výstavby byla tato částka dána do nerozděleného zisku minulých let.
V souladu s jednacím řádem valné hromady bylo hlasováno nejprve o návrhu představenstava
c) rozdělení dosaženého zisku
Pro:

479 728

99,7648%

přítomných

1 131

0, 2352%

přítomných

0%

přítomných

Proti:
Zdržel se hlasování:

0

Předseda valné hromady konstatoval, že návrh byl přijat.
Příloha č. 7 - výkaz zisku a ztráty za rok 2017
Příloha č. 8 - návrh na rozdělení zisku za rok 2017

B) Bod 5 jednání
Představenstvo společnosti navrhuje, aby auditorem společnosti pro roky 2019 – 2022 byla
určena společnost FSG Finaudit, s. r. o., IČ: 619 47 407.
Ing. Lengál
Jestli proběhlo nějaké výběrové řízení na představenstvu a pokud ano, tak na tom novém
už, nebo ještě řekněme z počátku roku.
JUDr. Handl
Pokud mám informace, o tomto již rozhodovalo nové představenstvo.
Ing. Lengál
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Já jsem tento týden byl na valné hromadě, kde ověřoval stejný auditor a nic tam neříkali,
že by ukončil.
JUDr. Handl
Ukončil činnost pro VHS Olomouc, jak to má vůči ostatním, mi není známo.
RNDr. Kosatík
Nám pan auditor říkal, že se chystá do důchodu, oznámil nám to dopředu a k tomu co jste
se ptal, potvrzuji to, co říkal pan předseda valné hromady. Dostali jsme nabídku od tří
firem AZ Olomouc s.r.o., Audit team s.r.o. a FSG finaudit s.r.o. Představenstvo se
jednomyslně shodlo na společnosti FSG finaudit s.r.o.
Bylo přistoupeno k hlasování o návrhu představenstva.
kdo souhlasí s tím, aby auditorem společnosti pro roky 2019 – 2022 byla určena společnost
FSG Finaudit, s. r. o., IČ: 619 47 407.
Pro:
Proti:
Zdržel se hlasování:

354 838

73,7925%

přítomných

0

0%

přítomných

126 021

26,2075

%přítomných

C. K bodu 6 jednání
Závěrem předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada akciové společnosti
Vodohospodářská společnost Olomouc, a. s. se sídlem Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc,
konaná dne 21. 6. 2019
schválila zprávu představenstva společnosti o výsledcích podnikatelské činnosti a o stavu
majetku za rok 2018,
479 728 hlasy, tj. 99,7648 % hlasů přítomných akcionářů,
schválila roční účetní závěrku společnosti za rok 2018, jak byla předložena ke schválení,
479 728 hlasy, tj. 99,7648 % hlasů přítomných akcionářů,
schválila představenstvem navržené rozdělení disponibilního zisku společnosti za rok
2018, z čistého zisku společnosti ve výši 21.890.267,94 Kč bude přiděleno do fondu
výstavby 20.390.267,94 Kč a do fondu odměn 1.500.000 Kč.
479 728 hlasy, tj. 99,7648. % hlasů přítomných akcionářů,
Schválila auditorem společnosti pro roky 2019 – 2022, kterým bude společnost FSG
Finaudit, s. r. o., IČ: 619 47 407.
354 838 hlasy, tj. 73,7925 % hlasů přítomných akcionářů.
Tím byl pořad valné hromady definitivně vyčerpán a předseda ji ukončil ve 14.45 hod.
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Předseda valné hromady:

JUDr. Stanislav Handl

Zapisovatelka:

Jana Kvapilová

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA

Ing. Jaromír Lón
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