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Vážení akcionáři, vážení občané,

tímto vydáním Infokapky bych Vás rád seznámil s výsledky valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., 
která se uskutečnila dne 6. května 2016 za přítomnosti třiceti osob, jež vlastnily nebo zastupovaly akcie ve jmenovité 
hodnotě 86,6 % základního kapitálu. Jen pro zajímavost dodám, že za dobu působení našeho představenstva se jednalo 
o valnou hromadu s nejvyšším zastoupením akcionářské základny.

 Na pořadu jednání valné hromady bylo devět bodů, které byly všem akcionářům řádně oznámeny v zákonem 
stanovené lhůtě před konáním valné hromady. Stejně tak byla všem akcionářům nabídnuta možnost získat, případně 
diskutovat všechny potřebné podklady s dostatečným předstihem tak, aby na valné hromadě měli dostatek informací.

Jsem opět velmi rád, že i tato valná hromada (stejně jako všechny předchozí) prokázala svoji jednotu, když téměř ve 
všech bodech valné hromady shodně hlasovalo více než 81% přítomných akcionářů. Drtivá většina všech přítomných 
tak jasně demonstrovala svoji důvěru v současné vedení společnosti.

 Číslo 81 navíc jasně dokazuje, že to není jen statutární město Zlín jako největší akcionář, ale především ostatní 
menší akcionáři z řad měst a obcí našeho regionu, kteří oceňují naši práci i směr, kterým se VaK Zlín ubírá.

Tato důvěra a svornost akcionářské základny je pro celou naši společnost naprosto klíčová, protože umožňuje posouvat 
věci kupředu.

Valné hromady naší společnosti jsou dlouhodobě napadány několika minoritními akcionáři, třeba s 1 akcií, kteří 
paradoxně ani nevlastní vodohospodářskou infrastrukturu. Populistická hesla, polopravdy, informace mnohdy zcela 
vytržené ze všech důležitých souvislostí ze strany těchto akcionářů, a jejich protesty se bohužel staly koloritem valných 
hromad naší společnosti. Tato valná hromada nebyla výjimkou, a znovu nás utvrdila v tom, že je potřeba vytrvat, 
nenechat se odradit nebo zastrašit protesty těchto akcionářů, a pokračovat v tom, co děláme. V tom, v čem nás 
podporuje drtivá většina akcionářské základny.

Součástí dnešní Infokapky je také odkaz na výroční zprávu (http://www.vakzlin.cz/akcionari/vyrocni-zpravy) 
s auditovanou účetní závěrkou, která dokazuje, že Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. jsou ekonomicky zdravou a majetkově 
stabilizovanou společností.

25. 5. 2016

S pozdravem,

Svatopluk Březík


