JEDNACÍ ŘÁD
řádné valné hromady akcionářů společnosti
VaK Bruntál a.s., IČO 47675861
konané dne 27. září 2018
čl. 1.
Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo (za podmínek a způsobem
obsaženým v zákoně a ve stanovách) požadovat a obdržet na valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících
se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na pořad jednání
valné hromady nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní a uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem
zařazeným na pořad jednání valné hromady. Požadavky na vysvětlení a dotazy, jejichž okamžité zodpovězení
na valné hromadě není možné vzhledem ke složitosti vysvětlení (např. s ohledem na jejich podrobnost či
nedostupnost podkladové dokumentace v místě a čase konání valné hromady), zodpoví představenstvo nebo
dozorčí rada písemně na adresu dotazujícího se akcionáře, do 15 dnů od konání valné hromady. Doba, po
kterou akcionář na valné hromadě přednáší svou žádost o vysvětlení je omezena časovým limitem v délce 5
minut. Žádost o vysvětlení záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady může být podána i písemně.
čl. 2.
Prezence akcionářů na valné hromadě je zajištěna, po ověření totožnosti akcionáře, či jeho zmocněnce,
zápisem do listiny přítomných v registračním středisku. Po zápisu do listiny přítomných obdrží každý akcionář,
či jeho zmocněnec, dva barevně odlišné hlasovací lístky (červený a žlutý), na každém z nichž je uveden celkový
počet hlasů příslušného akcionáře spojených s jeho akciemi vydanými společností VaK Bruntál a.s. Na každých
1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcií připadá jeden hlas.
čl. 3.
Jednání valné hromady zahajuje člen představenstva společnosti, jehož tím představenstvo pověřilo, a řídí ji
do doby zvolení předsedy valné hromady. Po jeho zvolení řídí jednání valné hromady předseda valné hromady,
a to podle oznámeného pořadu jednání valné hromady. Valná hromada volí předsedu valné hromady,
zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
čl. 4.
1. Akcionář je oprávněn požadovat (jak ústní, tak i písemnou formou) vysvětlení záležitostí týkajících se
společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na pořad jednání
valné hromady, nebo pro výkon akcionářských práv (žádost o vysvětlení). V případě písemné formy žádosti o
vysvětlení, musí odevzdaný dokument obsahovat: jméno nebo firmu akcionáře; podpis akcionáře, či jeho
zmocněnce; věcně, určitě a srozumitelně formulovaný obsah žádosti tak, aby z ní bylo možno seznat, co je
předmětem žádosti o vysvětlení a jaké záležitosti zařazené na pořad jednání valné hromady se týká. Žádosti o
vysvětlení musí být předloženy předsedovi valné hromady prostřednictvím informačního střediska před
hlasováním o příslušném návrhu usnesení.
2. V případě, kdy se akcionář, či jeho zmocněnec vyjadřuje ústní formou, a jeho vyjádření se netýká předmětu
projednávané záležitosti zařazené na pořad jednání valné hromady, čímž nepřiměřeně omezuje ostatní
účastníky valné hromady, může mu předseda valné hromady odejmout slovo poté, co jej na tuto skutečnost
výslovně upozorní. Předseda valné hromady je oprávněn odejmout akcionáři slovo také tehdy, jestliže doba,
po kterou akcionář přednáší na valné hromadě svou žádost o vysvětlení překročí dobu 5 minut, anebo pokud
akcionářem přednášený návrh nebo protinávrh k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady,
nebyl předložen k projednání a rozhodnutí v souladu se zákonem a stanovami společnosti.
čl. 5.
1. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon č. 90/2012 Sb. nebo
stanovy společnosti vyžadují k přijetí příslušného rozhodnutí vyšší většinu hlasů.

1

2. Valná hromada rozhoduje nejdříve o návrzích předložených představenstvem společnosti. V případě, že návrh
předložený představenstvem společnosti nebyl přijat, hlasuje valná hromada o protinávrhu, či návrhu
akcionářů, a to v pořadí, v jakém byly v souladu se zákonem doručeny společnosti VaK Bruntál a.s.
čl. 6.
1. Na valné hromadě se hlasuje aklamací za pomoci hlasovacích lístků, a to na výzvu osoby řídící valnou hromadu
a pod jejím řízením. Jelikož akcionář nemusí vykonat hlasovací právo spojené se všemi jeho akciemi stejným
způsobem, každý akcionář (či jeho zmocněnec) obdrží dva barevně odlišné hlasovací lístky, a to žlutý hlasovací
lístek a červený hlasovací lístek, na každém z nich je uveden celkový počet hlasů příslušného akcionáře
spojených s jeho akciemi vydanými společností VaK Bruntál a.s. a jméno akcionáře, je-li fyzickou osobou, či
firma nebo název akcionáře, jeli právnickou osobou. Každé hlasování je ohlášeno pořadovým číslem, přičemž
akcionáři přítomni na valné hromadě jsou vyzváni k hlasování: kdo je „pro“ přednesený návrh, kdo je „proti“
přednesenému návrhu a kdo se „zdržel hlasování“ k přednesenému návrhu.
2. Akcionář (či jeho zmocněnec), který bude mít úmysl vykonat hlasovací práva spojená se všemi jeho akciemi
vydanými společností Vak Bruntál a.s. jednotným způsobem zvedne žlutý hlasovací lístek. Akcionář (či jeho
zmocněnec), který bude mít v úmyslu použít při hlasování o návrhu usnesení jen některé hlasy spojené s jeho
akciemi vydanými společností VaK Bruntál a.s., zvedne červený hlasovací lístek a na výzvu předsedy valné
hromady oznámí: a) své jméno (resp. jméno zastoupeného akcionáře), je-li fyzickou osobou, nebo firmu či
název příslušného akcionáře, je-li právnickou osobou a b) počet hlasů spojených s jeho akciemi vydanými
společností VaK Bruntál a.s. náležejících příslušnému akcionáři, s nimiž vykonal hlasovací právo v rámci
příslušného hlasování.
3. Akcionáři (či jejich zmocněnci), kteří hlasují červenými hlasovacími lístky explicitně vyjadřují, že vykonávají svá
hlasovací práva jen některými hlasy spojenými s jejich akciemi s tím, že konkrétní počet hlasů, kterými vykonali
hlasovací práva, specifikují veřejně, oznámením tohoto počtu na výzvu předsedy valné hromady. Předseda
valné hromady postupně vyzývá jednotlivé akcionáře (či jejich zmocněnce), kteří hlasují červenými hlasovacími
lístky, aby sdělili své jméno (resp. jméno zastoupeného akcionáře) nebo firmu či název příslušného akcionáře
a dále, aby srozumitelně oznámili kolika hlasy spojenými s jejich akciemi vydanými společností VaK Bruntál a.s.
vykonali hlasovací práva.
4. Valná hromada akcionářů je seznamována s výsledky hlasování průběžně po provedeném sečtení hlasů.
V Bruntále, dne 27. 09. 2018

představenstvo společnosti
VaK Bruntál a.s.
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