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Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 

Rubrika Valná hromada 

Obchodní 
jméno Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 

Sídlo Ostrava, 28. října 169, PSČ 709 45 

IČ 45193665 

Číslo obch. 
věstníku 31/09 

Značka 336557-31/09 

Datum 
publikace 5.8.2009 12:00 

Představenstvo společnosti   
    
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.   
Sídlo: Ostrava, 28. října 169, PSČ 709 45   
IČ: 45193665   
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném    
Krajským soudem v Ostravě oddíle B, vložce 347   
   
svolává   
    
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU   
    
na 9. září 2009 od 10.00 hodin   
do hotelu Imperial, Ostrava 1, Tyršova 6   
   
Pořad jednání:   
   1. Zahájení.   
   2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu řádné valné hromady.   
   3. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů   
      zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.   
   4. Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2009.   
   5. Volba člena představenstva.   
   6. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva včetně   
      rozhodnutí o odměňování za výkon této funkce.   
   7. Závěr.   
       
Prezence bude zahájena v 9.00 hodin.   
    
Rozhodným dnem k účasti na řádné valné hromadě je 2. září 2009.   
Akcionář-fyzická osoba bude zapsán do listiny přítomných po předložení   
průkazu totožnosti, zmocněnec akcionáře bude zaprezentován po předložení   
plné moci s úředně ověřeným podpisem akcionáře.   
    
Akcionáři-města a obce budou zapsáni do listiny přítomných po předložení   
výpisu z usnesení zastupitelstva obce, kterým bylo rozhodnuto o   
delegování zástupce obce na valné hromadě podle § 84 odst. 2 písm. f) z.   
č. 128/2000 Sb., a předložení průkazu totožnosti pověřeného zástupce.   
    
Zástupci akcionářů-ostatních právnických osob budou zapsáni do listiny   
přítomných po předložení průkazu totožnosti a aktuálního výpisu z   
obchodního rejstříku, pokud se zapisují do obchodního rejstříku. Není-li   
přítomen osobně statutární orgán, předloží zmocněnec akcionáře plnou moc   
s úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu.   
    
Každých 1000 Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas.   
   
Představenstvo společnosti   
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.   
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Navštivte další stránky projektu iHNed.cz:  
http://iHNed.cz/vov - Obchodní věstník na váš e-mail  
http://PravniRadce.cz - legislativní změny, aktuální právní problematika, aplikace norem v praxi  
http://Reality.iHNed.cz - informace o nemovitostech, bydlení, stavebnictví a architektuře  
http://FinWeb.cz - zprávy z finančních trhů, ekonomiky a osobních financí  
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