
Brnenske vodarny a kanalizace, a.s.

Hybesova 254/16, 657 33 Brno

IC 46347275
OR Krajskeho soudu v Brne, odd. B, vlozka 783

Stanovisko dozorci rady akciove spolecnosti Brnenske vodarny a kanalizace, a.s. ,

Hybesova 254/16, 657 33 Brno k pfezkoumani zpravy o vztazich mezi ovladajicimi a

ovladanou osobou a o vztazich mezi ovladanou osobou a ostatnimi propojenymi osobami

zpracovane za obdobi od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 pro jednani valne hromady

dne 23.5.2014

Pfedstavenstvu akciove spolecnosti Brnenske vodarny a kanalizace, a.s. vznikla zakonna

povinnost ve Ihute 3 mesicu od skonceni ucetniho obdobi zpracovat pisemnou zpravu o

vztazich mezi ovladajicimi a ovladanou osobou a o vztazich mezi ovladanou osobou a

ostatnimi propojenymi osobami (dale jen ,,zprava o vztazich").

Pfedstavenstvo akciove spolecnosti zakonnou povinnost splnilo a vypracovalo pfedmetnou

zpravu o vztazich , ktera byla schvalena pfedstavenstvem dne 7.3.2014. Pfezkoumanim zpravy

o vztazich se zabyvalo rovnez jednani dozorci rady spolecnosti dne 28.3.2014.

Zprava o vztazich byla vypracovana s vyuzitim podkladu pfedanych hlavnimi akcionafi

spolecnosti, tj. ovladajicimi osobami a soucasti vyrocni zpravy spolecnosti se stane ve zneni

schvalenem pfedstavenstvem a pfezkoumanem dozorci radou spolecnosti.

Zprava o vztazich obsahuje uvedeni ovladajicich osob

Brnenskymi vodarnami a kanalizacemi, a.s.

propojenych osob a osoby ovladane

Zprava o vztazich popisuje vztahy mezi jednotlivymi v ni uvedenymi subjekty , pfedevsim

zpusob ovladani spolecnosti, vztahy vyplyvajici z personalniho propojeni a uvadi konkretni

strukturu propojeni,

Zprava o vztazich v potfebne podrobnosti popisuje smlouvy a dohody uzavfene mezi

jednotlivymi v ni uvedenymi subjekty vcetne popisu transakci mezi nimi, kratkodobe

zavazky a kratkodobe pohledavky. Ciselne udaje a popisne udaje jsou uvadeny v souhrnne

podobe tak, aby neohrozily obchodni tajemstvi spolecnosti a jejich smluvnich partneru.

Dozorci rada se domniva, ze veskere smlouvy mezi ve zprave o vztazich uvedenymi osobami

byly uzavfeny na zaklade beznych obchodnich podminek a ze ovladane spolecnosti z techto

smluvnich vztahu nevznikla zadna ujma.

Dozorci rada povazuje pfedstavenstvem vypracovanou zpravu o vztazich za dokument

poskytujici pravdivy obraz o vztazich mezi ovladajicimi osobami a ovladanou osobou a

o vztazich mezi ovladanou osobou a ostatnimi propojenymi osobami. Dozorci rade nejsou

znamy zadne jine ve zprave neuvedene skutecnosti. Zprava byla pfezkoumana auditorem s tim,

ze zprava auditora je soucasti materialu pro valnou hromadu.

V Brne dne 28.3.2014

!JUDr. Michal Chladek
pfedseda dozorci rady


