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Dobrý den všem,

dovolte mi, abych Vás touto cestou stručně seznámil s výsledky valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace 
Zlín, a.s., která se uskutečnila dne 13. května 2015 za přítomnosti osob, jež vlastnily či zastupovaly akcie ve 
jmenovité hodnotě 83,5% základního kapitálu naší firmy.

Na programu valné hromady bylo projednání tří základních bodů: volba členů představenstva a dozorčí rady, 
schválení řádné účetní závěrky a určení auditora na nadcházející období…

Jsem velmi rád, že i letos, stejně jako v minulých letech, akcionářská základna potvrdila svoji jednotu, když téměř 
ve všech bodech valné hromady shodně hlasovalo více než 85% přítomných akcionářů.

Drtivá většina všech přítomných tak jasně demonstrovala svoji důvěru v současné vedení společnosti.

Valná hromada nás také znovu utvrdila v tom, že klíčovým prvkem do budoucna bude především otevřená a jasná 
komunikace spojená s osvětou v oblasti našeho podnikání. Jedině tak bude možné čelit útokům nejrůznějších 
zájmových skupin a rádoby odborníků, kteří přicházejí se stále stejnými populistickými hesly, polopravdami či 
lživými výroky, jež jsou mnohdy zcela vytrženy ze všech důležitých souvislostí. 

Proto jsme také spustili novou podobu firemního webu www.vakzlin.cz,  na kterém jsme otevřeli nový informační 
zdroj www.pravdaovakzlin.cz. Tam naleznete odpovědi, které by spíše patřily na valnou hromadu: kolik a kde 
se proinvestovalo, jaká bude situace v investicích v letošním roce a dalších letech, co přinese nový generel 
statutárního města, jak si zlínské vodárenství stojí v rámci České republiky a co můžeme ve složité právní situaci 
společně udělat ve prospěch občanů, Vaku a Zlínského regionu.

Součástí dnešní InfoKapky je také odkaz na výroční zprávu s auditovanou účetní závěrkou, která jasně dokazuje, 
že Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. jsou ekonomicky zdravou a majetkově stabilizovanou společností. 

Výše uvedené však neznamená, že vše je zcela ideální. Právní situace, komunikace a vylepšení provozní smlouvy 
s obchodní firmou MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., jsou klíčové oblasti, na které zaměříme veškerou naši pozornost 
v následujících měsících.

 
29.5.2015

Svatopluk Březík


