Uverejnenie výsledkov hlasovania
na riadnom valnom zhromaždení
akciovej spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. konanom dňa 30.04.2011
podľa § 188 ods.5 Obchodného zákonníka

Hlasovanie o návrhu uznesenia č.1 riadneho valného zhromaždenia :
„ Riadne valné zhromaždenie Spoločnosti volí:
Za predsedu riadneho valného
zhromaždenia Mgr. Luciu Šteczíkovú, za zapisovateľa riadneho valného zhromaždenia Zuzanu
Francistyovú, za overovateľov zápisnice riadneho valného zhromaždenia Ing. Andreja Devečku
a Ing. Jozefa Hodeka a za osoby poverené sčítaním hlasov riadneho valného zhromaždenia Ing.
Jaroslava Kotuľáka, Ing. Petera Jaroša, Ing. Ivana Bušovského, Mgr. Petru Grivalskú a Ľuboša
Pitoňáka.“
Hlasovania sa zúčastnili akcionári s celkovým počtom akcií 3.875.228 ks, t.j. 57,777152 %
všetkých hlasov.
Za prijatie predloženého návrhu
hlasovali akcionári
s počtom akcií 3 369 437 ks a
50,236134 % všetkých hlasov, čo predstavuje 86,933941 % prítomných hlasov.
Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 0 ks a 0 % všetkých
hlasov, čo predstavuje 0 % prítomných hlasov.
Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií 505 791 ks a 7,541017 % všetkých hlasov, čo
predstavuje 13,049778 % prítomných hlasov.
Nehlasovali akcionári s počtom akcií 631 ks a 0,009407 % všetkých hlasov, čo predstavuje
0.01628 % prítomných hlasov.
Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 57,777152 %
Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 57,777152 %
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 3.875.228 ks
Uznesenie č. 1 prijaté.

Hlasovanie o návrhu uznesenia č.2 riadneho valného zhromaždenia :
„Riadne valné zhromaždenie súhlasí s účasťou tretích osôb na riadnom valnom
zhromaždení konanom dňa 30. apríla 2011 v hoteli GRAND v Demänovskej Doline 71, 031 01
Liptovský Mikuláš.“
Hlasovania sa zúčastnili akcionári s celkovým počtom akcií 3.875.344 ks, t.j. 57,778881 %
všetkých hlasov.
Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 3 365 144 ks a 50,172128
% všetkých hlasov, čo predstavuje 86,823179 % prítomných hlasov.
Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 2 798 ks a 0,041716 %
všetkých hlasov, čo predstavuje 0,07219 % prítomných hlasov.
Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií 507 402 ks a 7,565036 % všetkých hlasov, čo
predstavuje 13,091343 % prítomných hlasov.
Nehlasovali akcionári s počtom akcií 515 ks a 0,007678 % všetkých hlasov, čo predstavuje
0.013287 % prítomných hlasov.
Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 57,778881 %
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Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 57,778881 %
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 3.875.344 ks
Uznesenie č. 2 prijaté.

Hlasovanie o návrhu uznesenia č.3 riadneho valného zhromaždenia :
„ Riadne valné zhromaždenie :
(i) schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31. októbru 2010 a výročnú správu
k 31. októbru 2010,
(ii) schvaľuje návrh predstavenstva na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku
začínajúcom 01.11.2009 a končiacom 31.10.2010, ktorý predstavuje sumu vo výške
9.454.110,-EUR (slovom deväťmiliónoštyristopäťdesiattisícstodesať EUR) a to tak, že časť
zisku vo výške 945.411,-€ sa použije na doplnenie rezervného fondu, časť zisku vo výške
679.553,-€ sa použije na úhradu strát minulých rokov, časť zisku vo výške 5.499.902,-€
sa v zmysle §178 a § 179 Obchodného zákonníka v platnom znení použije na výplatu
dividend akcionárom spoločnosti, čo predstavuje dividendu na akciu vo výške 0,82 EUR
a zostatok zisku vo výške 2.329.244,-€ sa prevedie na účet nerozdeleného zisku
minulých období.“
Hlasovania sa zúčastnili akcionári s celkovým počtom akcií 3.873.770 ks, t.j. 57,755414 %
všetkých hlasov.
Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 3 367 889 ks a 50,213054
% všetkých hlasov, čo predstavuje 86,894002 % prítomných hlasov.
Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 25 ks a 0,000372 %
všetkých hlasov, čo predstavuje 0,000645 % prítomných hlasov.
Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií 505 856 ks a 7,541986 % všetkých hlasov, čo
predstavuje 13,051455 % prítomných hlasov.
Nehlasovali akcionári s počtom akcií 2 089 ks a 0,031145 % všetkých hlasov, čo predstavuje
0.053897 % prítomných hlasov.
Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 57,755414 %
Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 57,755414 %
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 3.873.770 ks
Uznesenie č. 3 prijaté.

Hlasovanie o návrhu uznesenia č.4 riadneho valného zhromaždenia :
„ Riadne valné zhromaždenie schvaľuje
Pravidlá výplaty dividend
Spôsob a miesto výplaty dividend
Nárok na výplatu dividend má fyzická alebo právnická osoba, ktorá bola ku dňu 6.mája 2011
( Rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu) evidovaná
u Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. ul. 29. augusta 1/A, Bratislava 814 80,
IČO: 31 338 976, zapísaný v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel
Sa, vložka 493/B (ďalej len „CDCP“) ako akcionár spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s.
alebo, ktorej bol zriadený držiteľský účet podľa § 105a zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných
papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o cenných
papieroch) v znení neskorších predpisov.
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Výplata dividend bude realizovaná:
a) Akcionár/ fyzická osoba ( vrátane akcionárov z Českej republiky)
Dividendy budú vyplatené akcionárom, ktorí sú uvedení v zozname majiteľov
papierov vydanom CDCP ku dňu 6. mája 2011 nasledovne:

cenných

(i)

šekovými poukážkami Poštovej banky, a.s. na adresy akcionárov, ktoré sú uvedené
v zozname majiteľov cenných papierov vydanom CDCP ku dňu 6.mája 2011. Pri tomto
spôsobe vyplácania dividend bude dividenda zaslaná akcionárovi bez toho, aby musel
požiadať o jej vyplatenie.
(ii)
bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov na bankový účet majiteľa akcií.
K prevodu finančných prostriedkov bude potrebné doložiť žiadosť akcionára o výplatu
dividend doručenej do sídla spoločnosti najneskôr do 13. mája 2011. Žiadosť musí
obsahovať identifikačné údaje týkajúce sa akcionára, t.j. meno a priezvisko, rodné číslo,
bydlisko a identifikačné údaje týkajúce sa bankového účtu, na ktorý má byť výplata
doručená. Podpis akcionára na žiadosti o výplatu dividendy musí byť úradne osvedčený.
Osvedčenie podpisu je nutné iba pri počte akcií presahujúcom 500 ks.
V prípade neúplnej žiadosti o výplatu dividendy budú dividendy zaslané spôsobom uvedeným
v bode (i).
Po uplynutí lehoty splatnosti šekových poukážok budú nevyplatené dividendy uložené na účte
spoločnosti.
b) Akcionár/ zahraničná fyzická osoba ( okrem akcionárov z Českej republiky)
(i)

bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov na bankový účet majiteľa akcií.
K prevodu finančných prostriedkov bude potrebné doložiť žiadosť akcionára o výplatu
dividend doručenej do sídla spoločnosti. Žiadosť musí obsahovať identifikačné údaje
týkajúce sa akcionára, t.j. meno a priezvisko, rodné číslo, bydlisko a identifikačné údaje
týkajúce sa bankového účtu, na ktorý má byť výplata doručená. Podpis akcionára na
žiadosti o výplatu dividendy musí byť úradne osvedčený. Osvedčenie podpisu je nutné
iba pri počte akcií presahujúcom 500 ks.

c) Akcionár/ právnická osoba a osoba, pre ktorú bol zriadený držiteľský účet
(i)

bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov na bankový účet majiteľa akcií.
K prevodu finančných prostriedkov bude potrebné, aby akcionára predložil:
- písomnú žiadosť o výplatu dividendy doručenú do sídla spoločnosti. Žiadosť musí
obsahovať identifikačné údaje týkajúce sa akcionára, t.j. obchodné meno, sídlo, IČO
a identifikačné údaje týkajúce sa bankového účtu, na ktorý má byť dividenda
vyplatená. Podpis akcionára na žiadosti o výplatu dividendy musí byť úradne
osvedčený
- originál alebo úradne osvedčený aktuálny výpis z obchodného registra ( nie starší
ako 3 mesiace).
d) Akcionár oprávnený na dividendu môže splnomocniť inú osobu ( splnomocnenca) na výplatu
dividendy buď v hotovosti alebo na účet bezhotovostným prevodom na základe písomného
plnomocenstva obsahujúceho úradne osvedčený podpis a rozsah splnomocnenia.
e) K bezhotovostnému prevodu nevyplatených dividend je potrebné predložiť:
(i)

(ii)

písomnú žiadosť o výplatu dividend doručenú so sídla spoločnosti. Žiadosť musí
obsahovať identifikačné údaje týkajúce sa žiadateľa t.j. meno a priezvisko, rodné číslo,
bydlisko a identifikačné údaje týkajúce sa bankového účtu, na ktorý má byť dividenda
prevedená.
Podpis žiadateľa
na žiadosti o výplatu dividend musí byť úradne
osvedčený. Osvedčenie podpisu je nutné iba pri počte akcií presahujúcom 500 ks;
v prípade nadobudnutie akcií v dedičskom konaní - overenú kópiu Osvedčenia
o dedičstve vydaného notárom alebo originál alebo úradne overenú kópiu právoplatného
uznesenia súdu o dedičskom konaní a originál alebo overenú kópiu stavového výpisu
z účtu majiteľa cenných papierov vydaného Centrálnym depozitárom alebo členom
Centrálneho depozitára, podľa toho, kto vedie majetkový účet cenných papierov,
potvrdzujúceho vlastníctvo zdedených v prípade nadobudnutie akcií v dedičskom konaní.
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(iii)

(iv)
(v)

f)

g)

h)

i)

j)

k)
l)

m)

(i)
(ii)

V žiadosti o výplatu je potrebné uviesť identifikačné údaje poručiteľa s poznámkou, že
došlo k prechodu zdedených akcií;
v prípade maloletých majiteľov cenných papierov - prehlásenie zastupujúceho rodiča
s jeho úradne osvedčeným podpisom, že je spôsobilý na právne úkony a nebol
pozbavený svojich rodičovských práv;
v prípade súdom stanoveného opatrovníka majiteľa cenných papierov - originál alebo
úradne overenú kópiu príslušného súdu;
pri zmene osobných údajov - po zaevidovaní zmeny osobných údajov u Centrálneho
depozitára alebo u člena Centrálneho depozitára, podľa toho, kto vedie majetkový účet
cenných papierov, originál alebo kópiu dokladov „ Výpis základných údajov majiteľa
cenných papierov“ vydaného Centrálnym depozitárom alebo potvrdenie o zaevidovaní
zmeny osobných údajov, vydaného členom Centrálnym depozitárom podľa toho, kto
vedie majetkový účet cenných papierov. V žiadosti o prevod je potrebné uviesť okrem
aktuálnych (zmenených ) osobných údajov aj pôvodné osobné údaje akcionára.
Žiadosti o výplatu dividendy spolu s dokladmi, ktoré sú osoby oprávnené na vyplatenie
dividendy povinné k žiadosti predložiť sa zasielajú do sídla spoločnosti Tatry mountain
resorts, a.s., Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš.
V prípade, ak dôjde v zmysle § 178 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov k prevodu práva na dividendu, osoba uplatňujúca právo na jej
vyplatenie sa preukáže originálom zmluvy o postúpení pohľadávky s úradne overenými
podpismi zmluvných strán.
Zdaňovanie výnosov z akcií sa uskutočňuje podľa platných právnych predpisov platných na
území Slovenskej republiky a medzinárodných zmlúv upravujúcich túto oblasť, ktorými je
Slovenská republika viazaná. U zahraničných akcionárov nie je tým vylúčené zdanenie
dividendy podľa právnych predpisov platných v štáte, v ktorom majú daňový domicil.
Dokumenty a písomnosti vyhotovené v inom ako slovenskom jazyku alebo českom jazyku je
potrebné dať úradne preložiť do slovenského jazyka. Cudzojazyčný originál dokumentu
alebo písomnosti je potrebné preložiť spolu s jeho úradne overeným prekladom do
slovenského jazyka.
Akékoľvek dokumenty alebo písomnosti úradne overené mimo územia Slovenskej a Českej
republiky, týkajúce sa výplaty dividendy je potrebné superlegalizovať, prípadne opatriť
doložkou „Apostille“ v zmysle Haagskeho dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia
zahraničných listín z 5. Októbra 1961.
Dividenda je splatná najneskôr do 60 dní od dátumu rozhodujúceho dňa na určenie osoby
oprávnenej uplatniť právo na dividendu, ktorým je 6.máj 2011.
V prípade, ak si akcionár neuplatní do dátum splatnosti svoje právo na dividendy spôsobom
uvedeným v týchto pravidlách, budú nevyplatené dividendy uložené na účte spoločnosti
Tatry mountain resorts, a.s. po dobu 4 rokov.
Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s., v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov za účelom výplaty dividend poverila
nasledovné spoločnosti spracovaním osobných údajov majiteľov cenných papierov v rozsahu:
meno, priezvisko, adresa, výška dividendy:
Poštová banka, a.s. Prievozská 2/B, 821 09 Bratislava, IČO: 31 340 890
Slovenská pošta, a.s. Patrizánska cesta 9, 975 88 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124“

Hlasovania sa zúčastnili akcionári s celkovým počtom akcií 3.872.896 ks, t.j. 57,742383 %
všetkých hlasov.
Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 3 367 114 ks a 50,201499
% všetkých hlasov, čo predstavuje 86,874006 % prítomných hlasov.
Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 0 ks a 0 % všetkých
hlasov, čo predstavuje 0 % prítomných hlasov.
Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií 505 782 ks a 7,540883 % všetkých hlasov, čo
predstavuje 13,049545 % prítomných hlasov.
Nehlasovali akcionári s počtom akcií 2 963 ks a 0,044176 % všetkých hlasov, čo predstavuje
0,076447 % prítomných hlasov.
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Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 57,742383 %
Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 57,742383 %
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 3.872.896 ks
Uznesenie č. 4 prijaté.

Hlasovanie o návrhu uznesenia č.5 riadneho valného zhromaždenia :
„ Riadne valné zhromaždenie na základe odporučenia Výboru pre audit schvaľuje
audítorskú spoločnosť KPMG Slovensko spol. s r.o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02
Bratislava, IČO: 31 348 238, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel : Sro, vložka č. 4864/B, číslo audítorskej licencie : ÚDVA č. 96 , ktorá vykoná pre
spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. audit účtovnej závierky k 31. októbru 2011
a konsolidovanej účtovnej závierky k 31. októbru 2011 v rozsahu zmluvy uzavretej medzi
spoločnosťou Tatry mountain resorts, a.s. a audítorskou spoločnosťou KPMG Slovensko spol.
s r.o.“
Hlasovania sa zúčastnili akcionári s celkovým počtom akcií 3.872.896 ks, t.j. 57,742383 %
všetkých hlasov.
Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 3 364 833 ks a 50,167491
% všetkých hlasov, čo predstavuje 86,815155 % prítomných hlasov.
Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 0 ks a 0 % všetkých
hlasov, čo predstavuje 0 % prítomných hlasov.
Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií 508 063 ks a 7,574891 % všetkých hlasov, čo
predstavuje 13,108397 % prítomných hlasov.
Nehlasovali akcionári s počtom akcií 2 963 ks a 0,044176 % všetkých hlasov, čo predstavuje
0,076447 % prítomných hlasov.
Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 57,742383 %
Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 57,742383 %
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 3.872.896 ks
Uznesenie č. 5 prijaté.

Hlasovanie o návrhu uznesenia č.6 riadneho valného zhromaždenia :
„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje zmenu stanov spoločnosti a to tak, že :
III. ČASŤ /Orgány spoločnosti/ Čl. XII DOZORNÁ RADA, bod 5 sa mení a po zmene znie takto:
„ 5. Dozorná rada má deväť členov.“
Hlasovania sa zúčastnili akcionári s celkovým počtom akcií 3.872.395 ks, t.j. 57,734914 %
všetkých hlasov.
Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 3 362 761 ks a 50,136599
% všetkých hlasov, čo predstavuje 86,761695 % prítomných hlasov.
Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 829 ks a 0,012359 %
všetkých hlasov, čo predstavuje 0,021388 % prítomných hlasov.
Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií 508 805 ks a 7,585954 % všetkých hlasov, čo
predstavuje 13,127541 % prítomných hlasov.
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Nehlasovali akcionári s počtom akcií 3 464 ks a 0,051646 % všetkých hlasov, čo predstavuje
0,089373 % prítomných hlasov.
Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 57,734914 %
Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 57,734914 %
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 3.872.395 ks
Uznesenie č. 6 prijaté.

Hlasovanie o návrhu uznesenia č.7 riadneho valného zhromaždenia :
„ Riadne valné zhromaždenie volí Borisa Kollára, nar. 14.08.1965, rodné číslo:
650814/6810, trvale bytom 811 03 Bratislava, Palisády 9 za člena dozornej rady. Zvolenému
členovi dozornej rady vzniká funkcia ku dňu prijatia tohto rozhodnutia“.
Hlasovania sa zúčastnili akcionári s celkovým počtom akcií 3.872.184 ks, t.j. 57,731768 %
všetkých hlasov.
Za prijatie predloženého návrhu
hlasovali akcionári
s počtom akcií 3 363 716 ks a
50,150837 % všetkých hlasov, čo predstavuje 86,786335 % prítomných hlasov.
Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 1 465 ks a 0,021842 %
všetkých hlasov, čo predstavuje 0,037798 % prítomných hlasov.
Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií 507 003 ks a 7,559088 % všetkých hlasov, čo
predstavuje 13,081048 % prítomných hlasov.
Nehlasovali akcionári s počtom akcií 3 675 ks a 0,054791 % všetkých hlasov, čo predstavuje
0,094817 % prítomných hlasov.
Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 57,731768 %
Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 57,731768 %
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 3.872.184 ks
Uznesenie č. 7 prijaté.

Hlasovanie o návrhu uznesenia č.8 riadneho valného zhromaždenia :
„ Riadne valné zhromaždenie volí Romana Kudláčka, nar. 27.07.1967, rodné číslo:
670727/7132, trvale bytom 033 01 Liptovský Hrádok, Lichardova 522/9 za člena dozornej
rady. Zvolenému členovi dozornej rady vzniká funkcia ku dňu prijatia tohto rozhodnutia“.
Hlasovania sa zúčastnili akcionári s celkovým počtom akcií 3.872.574 ks, t.j. 57,737582 %
všetkých hlasov.
Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 2 236 155 ks a 33,33963
% všetkých hlasov, čo predstavuje 57,694436 % prítomných hlasov.
Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 2 044 ks a 0,030474 %
všetkých hlasov, čo predstavuje 0,052736 % prítomných hlasov.
Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií 1 634 375 ks a 24,367478 % všetkých hlasov,
čo predstavuje 42,168071 % prítomných hlasov.
Nehlasovali akcionári s počtom akcií 3 285 ks a 0,048977 % všetkých hlasov, čo predstavuje
0,084755 % prítomných hlasov
Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 57,737582 %
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Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 57,737582 %
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 3.872.574 ks
Uznesenie č. 8 neprijaté.

Hlasovanie o návrhu uznesenia č.9 riadneho valného zhromaždenia :
„ Riadne valné zhromaždenie v súlade s ustanovením § 187 ods. 1, písm. i) Obchodného zákonníka v platnom znení schvaľuje odmeňovanie členov dozornej rady tak, že členovia dozornej
rady sú za výkon funkcií odmeňovaní odmenou, ktorá je pre predsedu dozornej rady stanovená
vo výške 1.000,-€ ( slovom Jedentisíc EUR) za mesiac, pre podpredsedu dozornej rady vo výške
500,-€( slovom Päťsto EUR) a pre členov dozornej rady vo výške 300,-€ ( slovom Tristo EUR) za
mesiac. Odmena za výkon funkcie člena dozornej rady je splatná vždy po uplynutí príslušného
kalendárneho mesiaca, v ktorom trval výkon funkcie, a to v najbližšom výplatnom termíne určenom v spoločnosti na výplatu mzdy zamestnancom. V prípade zániku funkcie v priebehu kalendárneho mesiaca, má predseda dozornej, podpredseda dozornej rady, resp. člen dozornej rady
nárok iba na pomernú časť odmeny určenú podľa počtu kalendárnych dní, počas ktorých trval
výkon funkcie v danom kalendárnom mesiaci, pričom odmena je splatná po uplynutí kalendárneho mesiaca, v priebehu ktorého výkon funkcie zanikol, a to v najbližšom výplatnom termíne
určenom v spoločnosti na výplatu mzdy zamestnancom.“
Hlasovania sa zúčastnili akcionári s celkovým počtom akcií 3.856.960 ks, t.j. 57,504788 %
všetkých hlasov.
Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 3 350 513 ks a 49,953989
% všetkých hlasov, čo predstavuje 86,445688 % prítomných hlasov.
Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 59 ks a 0,000879 %
všetkých hlasov, čo predstavuje 0,001522 % prítomných hlasov.
Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií 506 388 ks a 7,549918 % všetkých hlasov, čo
predstavuje 13,065181% prítomných hlasov.
Nehlasovali akcionári
s počtom akcií 18 899 ks a 0,281771 % všetkých hlasov,
predstavuje 0,487608 % prítomných hlasov.

čo

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 57,504788 %
Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 57,504788 %
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 3.856.960 ks
Uznesenie č. 9 prijaté.
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