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VÍTKOVICE, a.s. 

představenstvo společnosti 

 

e-mailem na: 

predseda.predstavenstva@vitkovice.cz 
pavel.stefanik@vitkovice.cz 
 
 

V Praze dne 16.7.2021 

 

Témata požadavků na vysvětlení – valná hromada svolaná na 23.7.2021 

 

Vážení členové představenstva, 

 

v zastoupení společnosti KKCG Industry B.V., se sídlem Herikerbergweg 292, 1101 CT Amsterdam, Nizozemí, 

si Vám v přípravě na valnou hromadu společnosti VÍTKOVICE, a.s. svolanou na 23.7.2021 dovoluji zaslat 

přehled hlavních témat, k nimž bude mnou zastoupený akcionář vznášet požadavky na vysvětlení, s cílem 

umožnit společnosti VÍTKOVICE, a.s. zajištění odpovědí na konkrétní otázky / požadavky na vysvětlení 

v indikovaných tematických oblastech již na předmětné valné hromadě. 

 

Vedle detailních vysvětlení týkajících se schvalovaných účetních závěrek a důvodu a dopadů některých 

navrhovaných změn stanov společnosti VÍTKOVICE, a.s. bude klient požadovat vysvětlení zejména 

k navrženému bodu 10. pořadu jednání valné hromady, a to ve všech relevantních oblastech, včetně: 

- konkrétních důvodů pro zvýšení základního kapitálu, včetně konkrétních závazků, které mají být 

získanými finančními prostředky hrazeny, a komunikace s věřitelem z tohoto závazku, a dále včetně 

konkrétních rozvojových plánů, k nimž mají být získané finanční prostředky použity; 

- alternativních způsobů dosažení deklarovaného cíle, včetně možností prodeje zbytného majetku 

společnosti VÍTKOVICE, a.s., a dále včetně očekávaných inkas pohledávek společnosti VÍTKOVICE, a.s. 

vůči třetím osobám (včetně případných pohledávek za Ing. Janem Světlíkem a s ním propojenými 

osobami); 

- aktuálního ekonomického stavu společnosti VÍTKOVICE, a.s. a jejího majetku, a výhledu hospodaření 

a nakládání s majetkem a jeho stavu a rozsahu do budoucna; a 

- očekávaných budoucích přínosů zvýšení základního kapitálu společnosti VÍTKOVICE, a.s., a 

očekávaných zisků a jejich rozdělení akcionářům v příštích obdobích. 

 

S pozdravem 

 

 

Martin Doleček, advokát v plné moci 

za KKCG Industry B.V. 
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