VOLEBNÍ

ŘÁD

Valné hromady společnosti VEMAS a.s.
čl. I
Tento volební řád upravuje volby do orgánů společnosti VEMAS a.s.
Volenými orgány společnosti jsou: představenstvo – 3 členné
dozorčí rada – 3 členná
Funkční období volených orgánů je pětileté.
čl. II
Práva akcionářů
Právo volit má každý akcionář společnosti nebo jeho zmocněnec na základě plné moci.
Zmocněncem nesmí být člen představenstva a dozorčí rady společnosti.
Právo být volen má každý akcionář, který v den voleb dosáhl věku 18 let.
Členství v orgánech je nezastupitelné.
čl. III
Volební komise
Valná hromada volí aklamací volební komisi, která je 4 členná a je volena prostou většinou.
Návrh členů komise předkládá Valné hromadě představenstvo společnosti. Členství ve
volební komisi je neslučitelné s kandidaturou do orgánů společnosti.
Volební komise volí ze svého středu předsedu. Volební komise řídí průběh voleb,
vyhodnocuje jejich výsledek a provádí o nich zápis, který všichni členové komise podepisují.
Předseda volební komise vyhlásí výsledky voleb a předsedovi Valné hromady předá zápis o
volbách.
čl. IV
Volba představenstva
Představenstvo společnosti připraví návrh kandidátky do představenstva. Návrh kandidátů
obdrží akcionáři před začátkem voleb. Další kandidáty registruje volební komise do doby
zahájení voleb. Přihláška kandidátů pro volby do představenstva obsahuje údaje o kandidátovi
včetně jeho písemného souhlasu s kandidaturou. Přihlášky se podávají na formuláři, který je
k dispozici u prezence. Kandidáti pro volby navržení dosavadním představenstvem již
přihlášky nepodávají.
čl. V
Volba dozorčí rady
Představenstvo společnosti připraví návrh kandidátky do dozorčí rady. Návrh kandidátů
obdrží akcionáři před zahájením voleb. Valná hromady volí 3 členy dozorčí rady. Přihláška
kandidátů pro volby do dozorčí rady obsahuje údaje o kandidátovi včetně jeho písemného
souhlasu s kandidaturou. Přihlášky se podávají na formuláři, který je k dispozici u prezence.
Kandidáti pro volby navržení dosavadním představenstvem již přihlášky nepodávají.
čl. VI
Průběh voleb
Předseda volební komise před zahájením voleb představí jednotlivé kandidáty s uvedením
jejich jména, příjmení, bydliště a povolání. O volbě každého z kandidátů se hlasuje aklamací.
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čl. VII
Výsledky voleb
Členem představenstva a dozorčí rady se stane kandidát, pro něhož hlasuje většina hlasů
přítomných akcionářů.
čl. VIII
Závěrečná ustanovení
O volbě do představenstva a dozorčí rady pořizuje volební komise zápis, který podepíší
všichni členové volební komise.
V zápise je uvedeno složení komise, jména kandidátů pro jednotlivé volby orgánů a výsledků
voleb.
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