K bodu pořadu 8
ROZHODNUTÍ O DOPLNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI

Vážení akcionáři, dámy a pánové,
stanovy společnosti jsou základním dokumentem společnosti, jehož schválení, doplnění a změny jsou v
kompetenci valné hromady. Podstatou doplnění stanov je úprava příslušných ustanovení stanov vyvolaná
přizpůsobení novému organizačnímu uspořádáním společnosti. Návrh níže uvedeného doplnění stanov
společnosti, společnost uveřejnila na svých internetových stránkách. Návrh doplnění stanov jste obdrželi při
prezenci.
Proto ve smyslu ustanovení § 421 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, představenstvo společnosti
předkládá dnešní řádné valné hromadě návrh usnesení o doplnění stanov společnosti v tomto znění:
Usnesení
Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893, 500
03 Hradec Králové, IČO 48 17 28 98, konaná dne 25. 06. 2020
schvaluje
Doplnění stanov společnosti o odstavec 2, § 6 – Právní jednání společnosti
Nové znění: § 6, odst. 2. Společnost zastupuje ředitel v rozsahu uděleného pověření.
§ 6, odst. 2 až 4 se označují odst. 3 až 5

Účinnost doplnění stanov společnosti nastává okamžikem přijetí dnešní valnou hromadou

V Hradci Králové dne 25. 06. 2020

Za správnost: JUDr. Josef Nepovím

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI

§6
Právní jednání společnosti
1. Společnost zastupuje jednak celé představenstvo nebo samostatně předseda
představenstva nebo místopředseda představenstva nebo samostatně jeden
člen představenstva, který k tomu byl písemně pověřen představenstvem.
2. Společnost zastupuje ředitel v rozsahu uděleného oprávnění.
3. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné firmě
společnosti připojí své vlastnoruční podpisy s uvedením jména a funkce příslušné
osoby.
4. Společnost může udělit prokuru. Udělení prokury právnické osobě je zakázáno (§ 452
OZ). Za společnost je oprávněn v rámci udělené prokury jednat prokurista. Prokurista
jedná za společnost v rámci udělené prokury samostatně. Je-li prokura udělena více
osobám, jedná každý z prokuristů za společnost v rámci udělené prokury
samostatně.
5. Prokurista se podepisuje za společnost tak, že k napsané nebo vytištěné firmě
společnosti připojí svůj podpis s údajem označujícím prokuru (§ 455 OZ).

