
1) v článku III. sa doterajšie znenie bodu 3. nahrádza týmto znením: „Základné imanie je 

rozdelené  na spolu 9.073.997 (slovom deväť miliónov sedemdesiattritisíc 

deväťstodeväťdesiat sedem) kmeňových akcií, pričom 692.750 (slovom 

šesťstodeväťdesiatdvatisíc sedemstopäťdesiat) akcií má listinnú podobu a formu na meno, 

s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 2,-EUR (slovom  dve euro), 217.037 (slovom 

dvestosedemnásťtisíc tridsaťsedem) akcií má zaknihovanú podobu a formu na meno, 

s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 3,-EUR (slovom tri euro) a 8.164.210 (slovom 

osem miliónov stošesťdesiatštyritisíc dvestodesať) akcií má zaknihovanú podobu a formu na 

meno, s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 1,-EUR (slovom jeden euro).“, 

2) v článku IV. sa doterajšie znenie bodu 1. nahrádza týmto znením: „Časť akcií 

spoločnosti má dematerializovanú podobu a sú vedené ako zaknihované cenné papiere 

v zákonom ustanovenej evidencii cenných papierov.“, 

3) v článku III. sa doterajšie znenie bodu 3. nahrádza týmto znením: „Zaknihované akcie 

sú prevoditeľné v súlade s právnymi predpismi a práva s nimi spojené prechádzajú na 

nadobúdateľa dňom registrácie ich prevodu v zákonom ustanovenej evidencii cenných 

papierov.“, 

4) v článku III. sa vkladajú nové body 4. až 15., ktoré znejú takto:  

„4. Prevoditeľnosť akcií spoločnosti nie je obmedzená. 

5. Časť akcií spoločnosti je vydaných ako listinné cenné papiere na meno.  

6.  Prevod listinných akcií na meno sa uskutočňuje rubopisom a odovzdaním akcie. V 

rubopise sa uvedie obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, 

ak je pridelené, alebo meno, bydlisko a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je nadobúdateľom 

akcie, podpis akcionára, ktorý akciu na meno prevádza a deň prevodu akcie na meno. Ak je 

akcionárom zahraničná fyzická osoba, uvádza sa dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo 

pridelené. Zmluva o kúpe listinného cenného papiera a zmluva o darovaní listinného cenného 

papiera musia mať písomnú formu. 

7.  Vedenie zoznamu akcionárov zabezpečuje predstavenstvo spoločnosti. Spoločnosť 

zabezpečuje podľa potreby vedenie zoznamu akcionárov v centrálnom depozitári (ďalej len 

„zoznam akcionárov v CD“) na základe zmluvy s centrálnym depozitárom. Do zoznamu 

akcionárov v CD sa v tom prípade zapisuje druh akcie a menovitá hodnota, obchodné meno 

alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak je pridelené, alebo meno, 

bydlisko a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je akcionárom. Ak je akcionárom zahraničná 

fyzická osoba, uvádza sa dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené.  

8. Spoločnosť vedie vlastný zoznam akcionárov, ktorého vedenie zabezpečuje predstavenstvo 

(ďalej len „interný zoznam akcionárov“) v rozsahu údajov podľa bodu 7. a údaja o číselnom 

označení akcie.   

9. Predstavenstvo zapíše každú preukázanú zmenu v osobe akcionára do interného 

zoznamu akcionárov a podľa potreby zabezpečí vykonanie zmien v zozname akcionárov v CD, 

ak je vedený, udelením pokynu centrálnemu depozitáru. Spôsob preukazovania zmeny v osobe 

akcionára upravuje bod 11. 

10. Práva spojené s akciou na meno je voči spoločnosti oprávnená vykonávať osoba 

zapísaná v zozname akcionárov v CD, s výnimkou prípadu podľa bodu 11. Zoznam akcionárov 

v CD ani interný zoznam akcionárov nie je verejný. Akcionár má právo na vlastné náklady 

požadovať výpis zo zoznamu akcionárov v CD, ak je vedený alebo z  interného zoznamu 

akcionárov, a to v časti, v ktorej sa ho týka.  

11. Pokiaľ z dôvodu, že zoznam akcionárov v CD nie je zriadený alebo z dôvodu určitého 

časového odstupu medzi vykonaním zmeny osoby akcionára v internom zozname akcionárov a 

zmeny osoby akcionára v zozname akcionárov v CD nastane taký rozdiel, že akcionár, ktorý 

spoločnosti preukázal, že sa stal akcionárom a je ako akcionár zapísaný v internom zozname 

akcionárov a nie je ako akcionár zapísaný v zozname akcionárov v CD, rozhodujúci je zápis v 



internom zozname akcionárov a nevykonanie zápisu zmeny osoby akcionára v zozname 

akcionárov v CD nemôže byť na ujmu práv tohto akcionára.  

12. Na účinnosť prevodu akcie na meno voči spoločnosti sa vyžaduje zápis zmeny osoby 

akcionára v zozname akcionárov v CD, s výnimkou prípadu podľa bodu 11., kedy postačuje 

zápis zmeny osoby akcionára v internom zozname akcionárov. Spoločnosť je povinná 

zabezpečiť vykonanie zmeny zápisu v internom zozname akcionárov a ak je vedený, tak i v 

zozname akcionárov v CD, bezodkladne potom, čo jej bude zmena v osobe akcionára 

preukázaná podľa právnych predpisov a týchto stanov. Zmena v osobe akcionára sa 

preukazuje písomne, doporučeným listom zaslaným predstavenstvu s úradne osvedčeným 

podpisom, ktorým doterajší akcionár alebo nadobúdateľ akcie oznámi predstavenstvu dátum 

prevodu akcie na meno, uvedie číselné označenie akcie, právny dôvod prevodu a priloží 

osvedčenú kópiu zmluvy o prevode akcie. Zmenu v osobe akcionára možno preukázať 

spoločnosti i osobne oznámením dátumu prevodu akcie na meno, predložením na nahliadnutie 

originálu alebo osvedčenej kópie zmluvy o prevode akcie a  originálu rubopisovanej akcie. V 

prípade pochybností je predstavenstvo spoločnosti oprávnené požiadať o poskytnutie 

dodatočného dôkazu o prevode vlastníctva akcií a až do doby splnenia tejto podmienky 

pozastaviť zápis zmeny v osobe akcionára. Spôsob preukázania podľa predchádzajúcej vety 

určí predstavenstvo. 

13. Na účinnosť prechodu akcie na meno voči spoločnosti sa vzťahuje primerane bod 12. 

Prechodom akcie na meno sa rozumie zmena vlastníka akcie na základe právnej skutočnosti 

inej ako je zmluva o prevode akcie, najmä nadobudnutie akcie dedením, zánikom akcionára s 

právnym nástupcom, právoplatným a vykonateľným rozhodnutím súdu alebo iného 

príslušného orgánu.  

14. Predstavenstvo vedie evidenciu zmien identifikačných údajov akcionárov (bez zmeny v 

osobe akcionára), ktoré mu akcionári oznámia a preukážu, najmä zmeny adresy sídla alebo 

bydliska akcionára, obchodného mena, názvu, priezviska a pod. Zmeny predstavenstvo zapíše 

do interného zoznamu akcionárov. Podľa potreby udelí predstavenstvo pokyn na zápis týchto 

zmien do zoznamu akcionárov v CD, ak je vedený. 

15. Spoločnosť môže vydať hromadné listinné akcie. Hromadná listinná akcia nahrádza 

viac akcií toho istého druhu s rovnakou menovitou hodnotou. O vydaní hromadných listinných 

akcií rozhoduje predstavenstvo. Akcionár – majiteľ hromadnej listinnej akcie - má právo na 

vydanie jednotlivých listinných akcií, ktoré hromadná listinná akcia nahrádza na základe 

písomnej žiadosti doručenej predstavenstvu Spoločnosti. Predstavenstvo vydá za hromadnú 

listinnú akciu jednotlivé listinné akcie alebo viacero hromadných listinných akcií (v skladbe 

podľa dispozície akcionára) do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti predstavenstvu, nie však 

skôr ako akcionár vráti spoločnosti hromadnú listinnú akciu, ktorá sa takto nahrádza, na 

účely jej vzatia z obehu. Ďalšie podrobnosti výmeny určí predstavenstvo.“ a doterajšie body 4. 

až 17. sa prečíslujú, 
 

5) v článku III. sa vypúšťa bod 19. (pôvodne bod 7.), 

6) v článku VI. sa v bode 5. doterajšie znenie nahrádza týmto znením: „Na uplatnenie 

práva účasti na valnom zhromaždení, práva hlasovať na ňom, požadovať od neho vysvetlenia 

a uplatňovať návrhy určí vo vzťahu k zaknihovaným akciám rozhodujúci deň predstavenstvo.“, 

7) v článku VIII. sa v bode 8.doterajšie znenie nahrádza týmto znením: „Ak má akcionár 

zaknihované akcie na viac ako jednom účte cenných papierov, spoločnosť musí 

umožniť jeho zastúpenie jedným splnomocnencom za každý takýto účet cenných 

papierov podľa osobitného predpisu.“, 

8) v článku VIII. sa v bode 13. doterajšie znenie nahrádza týmto znením: „Na žiadosť 

akcionára, alebo akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 

5% základného imania predstavenstvo zaradí nimi určenú záležitosť na program rokovania 

valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie je povinné túto záležitosť prerokovať. Žiadosť o 

doplnenie programu musí byť odôvodnená alebo k nej musí byť pripojený návrh uznesenia 

valného zhromaždenia, inak sa valné zhromaždenie nemusí takouto žiadosťou zaoberať. Ak 



žiadosť o zaradenie nimi určenej záležitosti bola doručená po zaslaní pozvánky na valné 

zhromaždenie,  predstavenstvo zašle  doplnenie programu valného zhromaždenia spôsobom 

ustanoveným zákonom a určeným stanovami na zvolávanie valného zhromaždenia najmenej 

desať dní pred konaním valného zhromaždenia. Ak takéto oznámenie doplnenia programu 

valného zhromaždenia nie je možné, možno zaradiť určenú záležitosť na program rokovania 

valného zhromaždenia len podľa ust. § 185 ods. 2 Obchodného zákonníka. Predstavenstvo  je 

povinné oznámenie doplnenia programu zaslať do 10 dní pred konaním valného zhromaždenia 

vždy, ak ho akcionári podľa ust. § 181  ods. 1 Obchodného zákonníka doručia najneskôr 20 

dní pred konaním valného zhromaždenia.“, 
9) v článku VIII. sa v bode 14. doterajšie znenie nahrádza týmto znením: „Pozvánku na 

valné zhromaždenie najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia predstavenstvo 

odošle poštou na adresu akcionára. Pozvánka na valné zhromaždenie musí obsahovať všetky 

náležitosti ustanovené právnymi predpismi.“, 
10) v článku VIII. sa v bode 16. v úvodnej vete doterajšie znenie nahrádza týmto znením: 

„Pozvánka na valné zhromaždenie obsahuje tieto údaje“ a v písmene e) sa na konci 

dopĺňajú slová „(len pre zaknihované akcie“)“, 

11) v článku VIII. sa vypúšťa bode 17., 

12) v článku IX. sa v bode 11. v druhej vete vypúšťajú slová „oznámení o konaní valného 

zhromaždenia“, 

13) v článku XI. sa v bode 17. pred písmeno a) vkladá odrážka, ktorá znie: „zabezpečuje 

pre listinné akcie vedenie zoznamu akcionárov v CD a vedenie interného zoznamu 

akcionárov“, 

14) v článku XXI. sa doterajšie znenie bodu 1. nahrádza týmto znením: „Skutočnosti, 

ktorých uverejnenie ukladá právny predpis sa uverejňujú spôsobom predpísaným príslušným 

právnym predpisom, inak na internetovej stráne spoločnosti.“, 

15) v článku XXI. sa doterajšie znenie bodu 2. nahrádza týmto znením: „Skutočnosti, 

ktorých zverejnenie predpisuje Obchodný zákonník sa zverejňujú v Obchodnom vestníku.“. 


