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Výsledky hlasovania mimoriadneho valného zhromaždenia Prima banka Slovensko, a.s., so 
sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951 (ďalej len „Spoločnosť“), ktoré sa 
konalo dňa 27. augusta 2019 o 11.00 hod. vo Veľkej zasadačke v sídle Spoločnosti. 

 
Spoločnosť týmto uverejňuje v zmysle ustanovenia § 188 ods. 5 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

výsledky hlasovania mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti, ktoré sa konalo dňa 27. augusta 2019 
o 11.00 hod. vo Veľkej zasadačke v sídle Spoločnosti (ďalej len „MVZ“): 

 
 

Hlasovanie č. 1 

o uznesení č. 1 k bodu 2 programu MVZ –  Voľba predsedu valného zhromaždenia, 

zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov. 

ZA hlasovali akcionári s počtom hlasov: 225 224 050 

PROTI hlasovali akcionári s počtom hlasov: 0 

ZDRŽALI SA HLASOVANIA akcionári s počtom hlasov:  0 

Nehlasovali akcionári s počtom hlasov: 0 

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: Platné hlasy boli odovzdané za 176 286 485 ks akcií 

v menovitej hodnote 1 EUR; 699 364 ks akcií v menovitej hodnote 5 EUR; 99 813 ks akcií v menovitej 
hodnote 67 EUR a 97 126 ks akcií v menovitej hodnote 399 EUR. 

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy 
predstavujú : 

99,316% 

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 225 224 050 
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Na základe výsledkov hlasovania o uznesení č. 1 dočasne poverený predseda MVZ skonštatoval, 

že MVZ schválilo predstavenstvom Spoločnosti prednesený návrh na zloženie orgánov MVZ. 

 

Hlasovanie č.2 

o uznesení č. 2 k bodu 3 programu MVZ – Poverenie predstavenstva na vydávanie krytých 

dlhopisov. 

ZA hlasovali akcionári s počtom hlasov: 225 223 350 

PROTI hlasovali akcionári s počtom hlasov: 0 

ZDRŽALI SA HLASOVANIA akcionári s počtom hlasov:  700 

Nehlasovali akcionári s počtom hlasov: 0 

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: Platné hlasy boli odovzdané za 176 286 485 ks akcií v 

menovitej hodnote 1 EUR; 699 364 ks akcií v menovitej hodnote 5 EUR; 99 813 ks akcií v menovitej hodnote 
67 EUR a 97 126 ks akcií v menovitej hodnote 399 EUR. 

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy 
predstavujú : 

99,316% 

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 225 224 050 

Na základe výsledkov hlasovania o uznesení č. 2 predseda MVZ skonštatoval, že MVZ schválilo 
poverenie predstavenstva na vydávanie krytých dlhopisov. 

 


