JEDNACÍ A HLASOVACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
1. Valné hromady jsou oprávněni se zúčastnit:
- akcionáři společnosti – majitelé zaknihovaných akcií na jméno
- jejich oprávnění zástupci
- členové představenstva a dozorčí rady
Další osoby se mohou valné hromady zúčastnit podle rozhodnutí představenstva jako hosté
a pracovníci organizačního týmu valné hromady.
2. Na valné hromadě mohou akcionáři osobně nebo prostřednictvím svých zástupců vykonávat svá
práva, tj. hlasovat k navrženým bodům programu, požadovat a dostat k nim vysvětlení
a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Akcionáři, členové představenstva a dozorčí rady mohou
podat protest týkající se rozhodnutí valné hromady a dále požadovat jeho uvedení v zápise
z valné hromady.
3. Žádosti o vysvětlení, návrhy, protinávrhy a protesty podávají akcionáři nebo jejich zástupci,
členové představenstva či dozorčí rady písemně předsedovi valné hromady nebo požádají
o ústní vystoupení, které je limitováno na max. 5 minut s tím, že jeho obsah předá vystupující
do zápisu písemně. Žádosti o vysvětlení, návrhy, protinávrhy či protesty musí být opatřeny pod
vlastním textem podpisem předkladatele.
4. Akcionáři hlasují na hlasovacím lístku vydaném k předmětnému bodu hlasování. Na něm vyplní
svoji volbu hlasování – pro, proti, zdržel se. Vyplněný hlasovací lístek opatří svým podpisem.
Bez těchto náležitostí je hlasovací lístek neplatný. Dojde-li k omylu při vyplňování hlasovacího
lístku, požádá akcionář o pomoc skrutátora. Ten na hlasovacím lístku změní špatnou volbu
z křížku na hvězdičku a svým podpisem společně s akcionářem tuto změnu potvrdí.
5. Skrutátoři po každém hlasování vyberou hlasovací lístky a okamžitě zahájí sčítání hlasů.
V okamžiku, kdy se zjistí, že by bylo dosaženo potřebného počtu hlasů k rozhodnutí
o navrženém bodu, zahajující nebo předseda valné hromady dostane od skrutátorů oznámení
o tomto předběžném výsledku hlasování. Vyhodnocení zbývajících hlasů akcionářů pokračuje
a úplné výsledky budou uvedeny v zápise z valné hromady.
6. Akcionáři své hlasovací lístky odevzdávají do hlasovací schránky po jejich vyplnění.
7. Představenstvo má povinnost vydat na požádání akcionáři kopii zápisu z valné hromady nebo
jeho část.
8. Zahajující i předseda valné hromady dbají o důstojný a nerušený průběh valné hromady.
Zahajující i předseda valné hromady jsou oprávněni zakročit nebo dát pokyn k zakročení proti
komukoliv, kdo svým jednáním či vystupováním narušuje nebo ohrožuje průběh jednání valné
hromady. Zahajující i předseda valné hromady jsou oprávněni takovou osobu vyloučit z dalšího
jednání valné hromady a vykázat ji z jednací místnosti.
9. V případě nejasností výkladu některého ustanovení tohoto jednacího řádu či nastane-li situace
neřešená obecně závazným právním předpisem, stanovami společnosti či tímto jednacím řádem,
rozhoduje o dalším postupu jednání valné hromady její předseda.

