Stanovisko představenstva k návrhům akcionáře INCOT spol. s r.o. k bodům pořadu jednání
mimořádné valné hromady konané dne 9. 11. 2012
__________________________________________________________________________________
K návrhu k bodu 4. Změna podoby akcií na zaknihovanou a související změna stanov
Dne 16.1.2012 schválila mimořádná valná hromada společnosti VEBA, textilní závody a.s.
změnu podoby akcií ze zaknihované na listinnou a související změnu stanov společnosti. Změna
podoby akcií byla dne 24. 2. 2012 zapsána v Obchodním rejstříku. Změna podoby akcií ze
zaknihované na listinnou přinesla jednodušší správu akcí a jednodušší dispozice s akciemi a významně
snížila náklady na správu a dispozice s akciemi. Výměna akcií úspěšně proběhla v termínu od 21. 5.
2012 do 20. 7. 2012.
Podle nových podmínek výzev Ministerstva průmyslu a obchodu pro předkládání žádostí o
čerpání prostředků z Operačního programu Podnikání a Inovace uplatňovaných od druhé poloviny
roku 2012, jsou z okruhu žadatelů vyloučeni podnikatelé, kteří mají právní formu akciové společnosti
s listinnými akciemi na majitele. Tento krok má původ ve změně Metodiky finančních toků a kontroly
programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského
fondu na programové období 2007 - 2013, která je platná od 1. 7. 2012. Tato vylučující podmínka
bude nadále uplatňována ve všech dalších výzvách pro podávání žádosti o čerpání prostředků
z operačních programů využívajících prostředky fondů EU, příp. z jiných veřejných zdrojů.
Společnost VEBA, textilní závody již čerpala v minulých letech prostředky z operačních
programů ve významném rozsahu a o čerpání dalších těchto prostředků aktivně usiluje. Dotační tituly
a pobídky jsou významným příspěvkem k masívní investiční aktivitě firmy v řádu stovek milionů
korun. Zachování možnosti žádat a čerpat prostředky z operačních programů využívajících fondy EU
a národní zdroje zůstává pro společnost zásadní podmínkou jejího dalšího rozvoje a zvyšování její
konkurenceschopnosti i pro období let 2013 - 2016.
Předmětný návrh akcionáře obsahuje podstatné náležitosti pro přijetí rozhodnutí o změně
podoby akcií z listinné na zaknihovanou. Přijetím tohoto návrhu dojde zároveň ke změně stanov dle
textu tohoto návrhu, tedy ke změně podoby akcií na zaknihovanou, včetně zrušení ustanovení
souvisejících s listinnou podobou akcií (úprava čl. 6 stanov), a k souvisejícímu doplnění ustanovení o
rozhodném dni k účasti na valné hromadě (úprava ustanovení odst. 5, čl. 10 stanov a doplnění
ustanovení odst. 6,čl. 10 stanov).
Představenstvo konstatuje, že pokud by návrh na změnu podoby akcií na zaknihovanou
nepodal akcionář INCOT spol. s r.o., navrhlo by samo tutéž změnu nejpozději příští řádné valné
hromadě.
K návrhu k bodu 5. Změna stanov společnosti
Návrh úplného znění stanov zohledňuje změny v důsledku změny podoby akcií na
zaknihovanou (úprava čl. 6 stanov) a souvisejícího doplnění ustanovení o rozhodném dni k účasti na
valné hromadě (úprava ustanovení odst. 5, čl. 10 stanov a doplnění ustanovení odst. 6,čl. 10 stanov).
Jedná se dále o změnu názvu koncesované živnosti „Silniční motorová doprava – nákladní
provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny,
jsou-li určeny pro přepravu zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními
soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny pro přepravu zvířat
nebo věcí“. Úprava změny názvu je vyvolána změnou názvu dle zákona č. 119/2012 Sb.
Představenstvo společnosti

