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Výsledky hlasovania riadneho 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 
19. apríla 2018 o 09.00 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 riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti, ktoré sa konalo dňa 19. apríla 2018 o 09.00 hod. 
vo Veľkej zasadačke v sídle Spoločnosti (ďalej len „RVZ“): 

 
 

Hlasovanie č. 1 

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

overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov. 

ZA hlasovali akcionári s počtom hlasov: 225 383 273 

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 176 359 580 ks akcií 

v menovitej hodnote 1 EUR; 700 533 ks akcií v menovitej hodnote 5 EUR; 99 981 ks akcií v menovitej 
hodnote 67 EUR a 97 299 ks akcií v menovitej hodnote 399 EUR. 

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy 
predstavujú : 

99,387% 

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 225 383 273 
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Na základe výsledkov hlasovania o uznesení č. 1 dočasne poverený predseda RVZ skonštatoval, 

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

 

Hlasovanie č.2 

o uznesení č. 2 k bodu 3 programu RVZ – Vzatie na vedomie Správy predstavenstva Spoločnosti 

o podnikateľskej činnosti Spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2017 a vysvetľujúcej správy 
k obsahovým náležitostiam výročnej správy. 

ZA hlasovali akcionári s počtom hlasov: 225 383 273 

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 176 359 580 ks akcií v 

menovitej hodnote 1 EUR; 700 533 ks akcií v menovitej hodnote 5 EUR; 99 981 ks akcií v menovitej hodnote 
67 EUR a 97 299 ks akcií v menovitej hodnote 399 EUR. 

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy 
predstavujú : 

99,387% 

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 225 383 273 

Na základe výsledkov hlasovania o uznesení č. 2 predseda RVZ skonštatoval, že RVZ vzalo na 

vedomie Správu predstavenstva Spoločnosti o podnikateľskej činnosti Spoločnosti a o stave jej 

majetku za rok 2017 a vysvetľujúcu správu k obsahovým náležitostiam výročnej správy. 

 
 

Hlasovanie č.3 

o uznesení č. 3 k bodu 4 programu RVZ – Vzatie na vedomie  Správy dozornej rady Spoločnosti 
a správy o audite finančných výkazov. 
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ZA hlasovali akcionári s počtom hlasov: 225 383 273 

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 176 359 580 ks akcií v 

menovitej hodnote 1 EUR; 700 533 ks akcií v menovitej hodnote 5 EUR; 99 981 ks akcií v menovitej hodnote 

67 EUR a 97 299  ks akcií v menovitej hodnote 399 EUR. 

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy 

predstavujú : 
99,387% 

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 225 383 273 

Na základe výsledkov hlasovania o uznesení č. 3 predseda RVZ skonštatoval, že RVZ vzalo na 

vedomie Správu dozornej rady Spoločnosti a správu o audite finančných výkazov. 

 
 

Hlasovanie č.4 

o uznesení č. 4 k bodu 5 programu RVZ – Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky 
Spoločnosti za rok 2017, schválenie výročnej správy Spoločnosti za rok 2017 a schválenie 

ostatných súvisiacich návrhov (návrh na rozdelenie zisku za rok 2017). 

ZA hlasovali akcionári s počtom hlasov: 225 240 792 

PROTI hlasovali akcionári s počtom hlasov: 0 

ZDRŽALI SA HLASOVANIA akcionári s počtom hlasov:  142 481 
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Nehlasovali akcionári s počtom hlasov: 0 

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: Platné hlasy boli odovzdané za 176 359 580 ks akcií v 

menovitej hodnote 1 EUR; 700 533 ks akcií v menovitej hodnote 5 EUR; 99 981 ks akcií v menovitej hodnote 
67 EUR a 97 299 ks akcií v menovitej hodnote 399 EUR. 

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy 

predstavujú : 
99,387% 

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 225 383 273 

Na základe výsledkov hlasovania o uznesení č. 4 predseda RVZ skonštatoval, že RVZ schválilo 

riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2017, výročnú správu Spoločnosti za 

rok 2017 a rozhodlo o rozdelení zisku za rok 2017. 

 

Hlasovanie č.5 

o uznesení č. 5 k bodu 6 programu RVZ – Schválenie audítora pre výkon auditu Spoločnosti na 
rok 2018 

ZA hlasovali akcionári s počtom hlasov: 225 383 273 

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 176 359 580 ks akcií v 

menovitej hodnote 1 EUR; 700 533 ks akcií v menovitej hodnote 5 EUR; 99 981 ks akcií v menovitej hodnote 

67 EUR a 97 299 ks akcií v menovitej hodnote 399 EUR. 

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy 

predstavujú : 
99,387% 
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Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 225 383 273 

Na základe výsledkov hlasovania o uznesení č. 5 predseda RVZ skonštatoval, že RVZ schválilo 

audítora pre výkon auditu Spoločnosti na rok 2018 -  spoločnosť Deloitte Audit s.r.o. so sídlom 
Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 31 343 414. 

 

Hlasovanie č. 6 

o uznesení č. 6 k bodu 7 programu RVZ – Poverenie predstavenstva na zvyšovanie základného 

imania  

ZA hlasovali akcionári s počtom hlasov: 225 383 273 

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 176 359 580 ks akcií v 

menovitej hodnote 1 EUR; 700 533 ks akcií v menovitej hodnote 5 EUR; 99 981 ks akcií v menovitej hodnote 
67 EUR a 97 299 ks akcií v menovitej hodnote 399 EUR. 

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy 
predstavujú : 

99,387% 

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 225 383 273 

Na základe výsledkov hlasovania o uznesení č. 6 predseda RVZ skonštatoval, že RVZ schválilo 
udelenie poverenia predstavenstvu na zvyšovanie základného imania. 
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Hlasovanie č. 7 

o uznesení č. 7 k bodu 8 programu RVZ – Poverenie predstavenstva na vydávanie krytých 
dlhopisov  

ZA hlasovali akcionári s počtom hlasov: 225 383 273 

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 176 359 580 ks akcií v 

menovitej hodnote 1 EUR; 700 533 ks akcií v menovitej hodnote 5 EUR; 99 981 ks akcií v menovitej hodnote 

67 EUR a 97 299 ks akcií v menovitej hodnote 399 EUR. 

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy 

predstavujú : 
99,387% 

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 225 383 273 

Na základe výsledkov hlasovania o uznesení č. 7 predseda RVZ skonštatoval, že RVZ schválilo 

udelenie poverenia predstavenstvu na vydávanie krytých dlhopisov. 

 
 
 
 


