Prodej obchodní společnosti EM – VAK s. r. o. Třebíč

Bod č. 8

Informace
Obchodní firma EM – VAK s.r.o. vznikla v roce 1997. Jediným společníkem firmy je svazek obcí
VODOVODY A KANALIZACE (dále jen Svazek). Předmětem podnikání je především obchodní činnost
s materiálem pro vodohospodářskou infrastrukturu. Společnost svou činnost provozuje v pronajatých
prostorách.
Statutárním orgánem společnosti jsou 3 jednatelé.
Představenstvo svazku VODOVODY A KANALIZACE, v působnosti valné hromady EM-VAK s.r.o.
Třebíč, na zasedání dne 16. 05. 2016 odvolalo Tomáše Pyrochtu z funkce jednatele společnosti EM–
VAK s.r.o. Třebíč. Současně se diskutovalo, co s touto společností dále.
Vzhledem k meziročnímu snižování objemu prodaného materiálu z důvodu nižších investic do
vodohospodářské infrastruktury a konkurečnímu
prodeji stejného sortimentu zboží společností
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST a.s. (dále jen VAS a.s.).
došlo Představenstvo svazku, jako jediný společník, k závěru nabídnout zaběhnutou firmu společnosti
VAS a.s. Brno.
Na zasedání Představenstva svazku dne 28. 11. 2016 informoval Antonín Mlynář, jako jednatel
společnosti EM – VAK, s.r.o., o jednání s GŘ VAS, která projevila zájem společnost převzít. Současně
seznámil se stavem společnosti, kdy se ke sníženému objemu prodaného zboží nedaří naplnit
stanovenou výši nájemného.
Na základě uskutečněných jednání s GŘ VAS byla právní kancelář požádána o analýzu postupu pro
převod (prodej) společnosti EM – VAK s.r.o. Svazek rovněž zadal u společnosti TOP AUDITING s. r.o.
Brno zpracovat ocenění společnosti v souvislosti s jejím prodejem.
K výše uvedenému přijalo usnesení Představenstvo svazku na zasedání valné hromady společnosti
konané dne 12. 12. 2016.
Znalecký posudek na ocenění společnosti EM-VAK s.r.o. Třebíč k datu 1. 1. 2017 byl vypracován
dne 20.2.2017. V posudku je společnost hodnocena výnosovou a účetní metodou. Výsledná hodnota
ocenění společnosti EM - VAK s.r.o. k 31. 12. 2016 byla stanovena na částku 4.560 000,-- Kč Tato
částka zahrnuje veškerá aktiva a pasiva společnosti EM - VAK s.r.o. k termínu 1. 1. 2017
Představenstvo svazku toto projednalo na zasedání dne 28. 02. 2017. Předseda představenstva byl
pověřen jednat s VAS a.s. Brno o podmínkách převodu společnosti EM-VAK s.r.o. Třebíč. O výsledcích
těchto jednání bude předseda Představenstva informovat na zasedání Valné hromady svazku.
Prodej 100 % obchodního podílu společnosti EM - VAK s.r.o. Třebíč ze Svazku na VAS a.s. Brno
musí schválit Valná hromada společnosti EM – VAK s.r.o. (tj. Představenstvo svazku VAK) a Valná
hromada svazku. Na druhé straně bude převod schvalovat Představenstvo VAS a.s. (zasedání dne
5.4.2017) a dále Valná hromada Svazu VKMO s.r.o. (zasedání dne 25.5.2017).
Na zasedání Valné hromady svazku budou podány aktuální informace.
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