
Oznámení o snížení základního kapitálu a výzva pro věřitele 

 

Představenstvo společnosti 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 
IČ 45193665 

se sídlem 28. října 12135/169, Mariánské hory, 709 00 Ostrava 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě  oddíl B, vložka 347 

 
 
oznamuje v souladu s § 518, odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb.  o obchodních společnostech a družstvech 
( dále jen zákon o obchodních korporacích )  následující : 
 
 
I. Rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti 
 
Valná hromada společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. rozhodla dne 
25.05.2017   usnesením o snížení základního kapitálu takto : 
Valná hromada rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti Severomoravské vodovody a 

kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, 

IČO: 451 93 665, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka 

B 347 (dále jen „společnost“): 

1. Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 2.161.515.625,- Kč (slovy: dvě miliardy sto 
šedesát jedna milionů pět set patnáct tisíc šest set dvacet pět korun českých), tedy z částky 
3.458.425.000,- Kč (slovy: tři miliardy čtyři sta padesát osm milionů čtyři sta dvacet pět tisíc 
korun českých) na částku 1.296.909.375,- Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě devadesát šest 
milionů devět set devět tisíc tři sta sedmdesát pět korun českých). 

 
2. Důvodem navrhovaného snížení základního kapitálu je zadluženost kvalifikovaného akcionáře, 

společnosti AQUALIA CZECH S. L., se sídlem Madrid, Avda del Camino de Santiago 40, Španělské 
království, registrační číslo: B-85794931, zapsané v obchodním rejstříku v Madridu na listu 
M-488820, který má potřebu peněžních prostředků a který tak požádal představenstvo 
o zařazení záležitosti „Přijetí usnesení o snížení základního kapitálu“ na pořad valné hromady, 
přičemž podle akcionáře AQUALIA CZECH S. L. má společnost přebytek pracovního kapitálu, který 
podle akcionáře AQUALIA CZECH S. L. může být použit pro vyplacení částky odpovídající snížení 
základního kapitálu, tedy částky 2.161.515.625,- Kč (slovy: dvě miliardy sto šedesát jedna milionů 
pět set patnáct tisíc šest set dvacet pět korun českých), akcionářům společnosti. 

 

3.  Účelem snížení základního kapitálu je uvolnění disponibilních prostředků společnosti pro 
akcionáře, a tedy snížení zadluženosti akcionáře AQUALIA CZECH S. L., který o zařazení záležitosti 
na pořad valné hromady požádal. 

 

4. Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti 
o částku 625,- Kč (slovy: šest set dvacet pět korun českých), tedy z částky 1.000,- Kč (slovy: jeden 
tisíc korun českých) na částku 375,- Kč (slovy: tři sta sedmdesát pět korun českých). 

 



5.  Částka odpovídající snížení základního kapitálu, tedy částka 2.161.515.625,- Kč, (slovy: dvě 
miliardy sto šedesát jedna milionů pět set patnáct tisíc šest set dvacet pět korun českých) bude 
poměrně rozdělena mezi akcionáře společnosti a vyplacena. 

 

6. Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede na základě příkazu osobě, která vede evidenci 
„zaknihovaných cenných papírů.“ 

 

II. Výzva pro věřitele 
 
V souvislosti se snížením základního kapitálu vyzývá tímto společnost Severomoravské vodovody a 
kanalizace Ostrava a.s.  podle ustanovení § 518 odst. 1 a 3  zákona o obchodních korporacích  věřitele 
společnosti, aby přihlásili své pohledávky do 90 dnů ode dne, kdy obdrželi oznámení o snížení 
základního kapitálu, jinak do 90 dnů od druhého zveřejnění tohoto oznámení v Obchodním věstníku.  
 
 
III. Usnesení  valné hromady o snížení základního kapitálu bylo zapsáno do obchodního rejstříku 

dne 27.06.2017. 
 
 
 
 
 

Představenstvo společnosti 

 


