SMLOUVA O UPSÁNÍ AKCIÍ
uzavřená ve smyslu § 479 zákona číslo 90/2012 Sbírky,
o obchodních společnostech a družstvech
(zákon o obchodních korporacích), dále jen „zákon o obchodních
korporacích“ mezi
společností:

Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.,
se sídlem nábřeží Václava Havla 19, Dolní Předměstí,
541 01 Trutnov,
identifikační číslo 60108711,
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Hradci Králové, v oddíle B, vložce 1006,
kterou zastupuje pan Mgr. Tomáš Hendrych, narozen
12.5.1959, bydlištěm Úpské nábřeží 224, Dolní
Předměstí, 541 01 Trutnov, předseda představenstva,
který prohlašuje, že je k tomuto jednání oprávněn
bez jakéhokoliv omezení
(dále jen obchodní firmou)
a
městem:
Trutnov, se sídlem Trutnov, Vnitřní Město, Slovanské
náměstí 165,
identifikační číslo 00278360, které zastupuje pan
Mgr. Ivan Adamec, narozen 21.3.1960, bydlištěm
K Rybníčkům 125, Volanov, 541 01 Trutnov, starosta
města, který prohlašuje, že je k tomuto jednání
oprávněn bez jakéhokoliv omezení
(dále jen názvem)
kteří uzavírají, za níže uvedených podmínek, smlouvu o upsání akcií
obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
upisovatelem – Městem Trutnov

Za prvé:
1) Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
rozhodlo, na základě pověření valné hromady, konané dne
25.5.2015 o zvýšení základního kapitálu společnosti, upisováním
nových akcií, kdy dále rozhodlo, že akcie budou upsány
s vyloučením přednostního práva stávajících akcionářů a budou
nabídnuty předem určenému zájemci o úpis – městu Trutnov, se
sídlem
Trutnov,
Vnitřní
Město,
Slovanské
náměstí
165,
identifikační číslo 00278360.
2) Úpis akcií peněžitým vkladem konkrétního zájemce – města
Trutnov lze provést do celkové výše vkladu 10.000.000,-Kč
(slovy deset milionů korun českých):
Emisní kurz 10.000 (slovy deseti tisíc) akcií upisovaných
Městem Trutnov bude splacen jeho peněžitým vkladem ve výši
10.000.000,-Kč (slovy deset milionů korun českých), ve lhůtě
nejpozději do 1 (slovy jednoho) měsíce ode dne uzavření této
smlouvy o upsání akcií, na bankovní účet společnosti číslo 359871180247/0100, vedený u Komerční banky, a.s. Za tento vklad
bude Městu Trutnov vydáno 10.000 (slovy deset tisíc) kusů
kmenových akcií, na jméno (cenné papíry na řad) v listinné
podobě (jako cenné papíry), s omezenou převoditelností, vázanou
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na předchozí souhlas valné hromady, dle stanov společnosti, o
jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy jeden tisíc korun českých)
na jednu akcii.
3) Emisní kurz nově upisovaných akcií odpovídá částce ve výši
1.000,-Kč (slovy jeden tisíc korun českých) za jednu akcii o
jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy jeden tisíc korun českých).
4) O rozhodnutí představenstva společnosti Vodovody a kanalizace
Trutnov, a.s., ze dne 8.3.2018, o záměru navýšit základní
kapitál, byl téhož dne sepsán notářský zápis JUDr. Jana Meduny,
notáře v Trutnově, pod číslem jednacím NZ 74/2018.
Za druhé:
1) Město Trutnov tímto upisuje 10.000 (slovy deset tisíc) kusů
akcií obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy jeden tisíc korun českých)
na jednu akcii. Upisují se kmenové, na jméno (cenné papíry na
řad) v listinné podobě (jako cenné papíry), s omezenou
převoditelností, vázanou na předchozí souhlas valné hromady,
dle stanov společnosti, které nebudou přijaty k obchodování na
evropském regulovaném trhu ani na jiném veřejném trhu, za
emisní kurz, který odpovídá částce ve výši 1.000,-Kč (slovy
jeden tisíc korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě
1.000,-Kč (slovy jeden tisíc korun českých).
2) Nově upisované akcie budou stejného druhu jako akcie, které
společnost doposud vydala a rovněž i práva s těmito nově
upisovanými akciemi spojená budou stejná jako práva spojená
s akciemi společností již vydanými, to je kmenové, na jméno v
listinné
podobě,
s omezenou
převoditelností,
vázanou
na
předchozí souhlas valné hromady, dle stanov společnosti.
Emisní kurz akcií bude splacen nejpozději do 1 (slovy jednoho
měsíce) ode dne upsání akcií, a to na bankovní účet společnosti
číslo 35-9871180247/0100, vedený u Komerční banky, a.s..
Upisovatel je povinen v této lhůtě splatit celý emisní kurz jím
upsaných akcií.

Za třetí:
1) Společnost Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. prohlašuje
tímto, prostřednictvím člena svého statutárního orgánu předsedy představenstva – Mgr. Tomáše Hendrycha, že uzavřením
této smlouvy je výše popsaný úpis akcií účinný, neboť byly
upsány akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosáhla výše jmenovité
hodnoty akcií nabídnutých konkrétnímu zájemci o úpis, jež je
v souladu s rozhodnutím představenstva společnosti, které
přijalo záměr navýšit základní kapitál společnosti.
2) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím
podpisem řádně přečetly, a že byla uzavřena podle jejich pravé
a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni a
za nápadně nevýhodných podmínek. Hodnověrnost této smlouvy
stvrzují smluvní strany svými podpisy.
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V Trutnově, dne 8.3.2018
________________

V Trutnově,

Za Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.,
předseda představenstva:

Za město Trutnov,
starosta města:

dne

...........................................
..............................................
Mgr. Tomáš Hendrych
Mgr. Ivan Adamec
(úředně ověřený podpis)
(úředně ověřený podpis)
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