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A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Alapszabálya 11.8. pontjában foglalt rendelkezésre
tekintettel az Igazgatóság közgyűlés tartása nélküli határozat hozatal céljából a következő előterjesztéssel él
a tulajdonosok felé:
A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Igazgatósága a 2012. április 4-ei rendkívüli közgyűlést
követően a társaság gazdálkodását felülvizsgálva, figyelembe véve a közgyűlésen elhangzottakat és az ott
kialakult tulajdonosi hangulatot, a továbbiak kiszámíthatósága és a gazdasági stabilitás biztonsága érdekében
szükségesnek ítéli a Balmazújváros Város Önkormányzata felé jelenleg fennálló követelés a
74.341.251,- forint és annak megfizetéséig járó kamatának egy összegben történő teljesítését.
Az Igazgatóság javasolja, hogy a Balmazújváros Város Önkormányzatával megkötött
megállapodásban a még fennálló tartozás visszafizetésének biztosítékául ne kerüljön sor jelzálogjog
bejegyzésre a Debrecen, Hét vezér utca 21. szám alatti ingatlanra, hanem a megfizetés teljesítéséhez a
jelenleg rendelkezésre álló, de mind ez ideig igénybe nem vett 50 millió forint folyószámla hitel keretösszeg
kerüljön megemelésre 100 millió forint keretösszeg mértékéig, egy éves időtartamra. A folyószámla hitel
keret megemelésére azért van szükség, mert a jelenleg rendelkezésre álló tartalék pénzeszközeink nem teszik
lehetővé a követelés egyösszegű kifizetését azzal együtt, hogy a folyó fizetési kötelezettségeink ne
kerülhessenek veszélybe.
A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Zrt. Alapszabályának 11.1. t.) pontjában foglaltak szerint
közgyűlési hatáskörbe tartozik a t.) pontot megelőző pontokban meghatározott ügyletekkel nem
összefüggésben a társaság vagyonának, vagyoni értékének a Részvénytársaság mindenkori jegyzett tőkéje
1%-át meghaladó megterhelése.
Ezen közgyűlési hatáskörbe tartozó döntésre tekintettel az Igazgatóság a következő határozati
javaslatot terjeszti a Tisztelt Tulajdonosok elé:
7/2011. (IV.26.) ZRT. HATÁROZATI JAVASLAT:
A közgyűlés jóváhagyja, hogy a társaság a 2011. szeptember 28. napján megkötött
folyószámlahitel szerződés keretösszegét 50 millió forintról 100 millió forint
keretösszeg erejéig megemelje egy éves időtartamra és biztosítsa a rendelkezésre
tartását. Felhatalmazza a vezérigazgatót a pénzintézettel való tárgyalásra, és a
folyószámla hitelszerződés aláírására.
Kérem a Tisztelt Részvényest, hogy az Alapszabály rendelkezése alapján 15 napon belül a 7/2012.
(IV.26.) Zrt. sz. határozati javaslat elfogadása tárgyában – a mellékelten csatolt elfogadom/nem fogadom el
mintaforma nyilatkozat aláírt példányának visszaküldésével írásban szavazni szíveskedjék.
Debrecen, 2012. április 11.
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Tóth Attila
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