VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s
Teplého 2014, 530 02 Pardubice
IČ 60 10 86 31, DIČ CZ 60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999

________________________________________________________________
Česká národní banka
Sekce regulace a dohledu nad
kapitálovým trhem
odbor emise cenných papírů
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1
Pardubice dne 12.2.2007
Vyřizuje: ing. Barták
Věc: Plnění informační povinnosti emitenta kótovaného cenného papíru
Představenstvo a.s. oznamuje akcionářům, že na jednání představenstva
projednalo:
1) očekávanou skutečnost plnění hmotného a finančního plánu ( české účetní
standardy ) za rok 2006 – výnosy 430 786 tis. Kč, náklady 411 268 tis.
Kč, hospodářský výsledek před zdaněním 19 518 tis. Kč
2) hmotný a finanční plán ( české účetní standardy ) na rok 2007 - výnosy
491 988 tis. Kč, náklady 461 915 tis. Kč, hospodářský výsledek před
zdaněním 30 073 tis. Kč
3) plán investic o RN 362 102 tis. Kč a dodavatelských oprav na rok 2007
4) informaci o plnění harmogramu skupinového projektu Labe-Loučná zadávací dokumentace k zadávacímu řízení veřejné zakázky na
zhotovitele stavby svazky 1,2,3a 4, připraveno znění inzerátu k uveřejnění
na centrální adrese a schválení hodnotící komise. Připraven návrh
zadávací dokumentace k zadávacímu řízení veřejné zakázky na poskytnutí
úvěru, schválení hodnotící komise a vodohospodářských staveb jako
ručení k poskytnutému úvěru
5) informaci o jednání na Krajském soudě – pobočka Pardubice, které se
uskuteční dne 17.4. 2007 ve věci žaloby o vyslovení neplatnosti usnesení
valné hromady společnosti konané dne 22.6.2006 pod bodem 9. Schválení
Smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury mezi
společností Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. jako pronajimatelem a
společností Pardubická provozní, a.s. jako provozovatelem, které
v navrženém znění valná hromada neschválila. V písemném vyhotovení
zápisu až po skončení valné hromady bylo předsedou valné hromady
konstatováno, že usnesení bylo přijato. Navrhovatelem žaloby je akcionář
společnosti Compas Capital Consult, s.r.o. Frýdek-Místek.

6) informaci o usnesení Městského soudu v Praze, který rozhodl svou místní
nepříslušnost řešit žalobu na neplatnost usnesení valné hromady podanou
společností BANG,s.r.o. Brno. Žaloba byla podána dne 25.9. 2006 na
určení neplatnosti usnesení valné hromady Vodovody a kanalizace
Pardubice, a.s. konané dne 22.6.2006 a to na neplatnost usnesení valné
hromady pod bodem 10. pořadu jednání schválení Smlouvy o prodeji
aktiv tvořících BČOV Semtín. Městský soud v Praze celou věc postoupil
Krajskému soudu v Hradci Králové jako soudu místně příslušnému.
K dnešnímu dni příslušný soud nepožádal a nekontaktoval obžalovaného
tj. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. k předložení příslušných
materiálů.
7) informaci
o zpracování zadávací dokumentace pro vypracování
projektové dokumentace stavby ke stavebnímu řízení a zajištění
inženýrské činnosti k vydání stavebního povolení pro projekt BČOV
Semtín, zabezpečení procesu EIA pro projekt BČOV Semtín, zpracování
rámce podpory projektu BČOV Semtín a zpracování žádosti o poskytnutí
podpory.
Představenstvo,a.s.

