
UVEREJNENIE VÝSLEDKOV HLASOVANIA NA MIMORIADNOM VALNOM 

ZHROMAŽDENÍ 

akciovej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. (ďalej aj ako „Spoločnosť“),  

konanom dňa 04.05.2021  

podľa § 188 ods. 5 Obchodného zákonníka 

 

 

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 1 mimoriadneho valného zhromaždenia – Voľba orgánov 

mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti: 

 

Hlasovanie č. 1 o návrhu voľby orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti prebehlo 

nasledovne: 

 

celkovo bolo odovzdaných 6 094 114 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6 094 114 akcií 

emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 

202 263 643,66 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 71,89 %, z ktorých bolo  

za:  6 094 114 platných hlasov, t.j. 100 % platných hlasov, odovzdaných za 6 094 114 akcií 

zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 202 263 643,66 EUR a podielu na 

základnom imaní Spoločnosti vo výške 71,89 % 

proti:  0 hlasov, t.j. 0 % platných hlasov, odovzdaných za 0 ks akcií zodpovedajúcich 

základnému imaniu Spoločnosti vo výške 0 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo 

výške 0 % 

zdržalo sa:  0 platných hlasov, t.j. 0 % platných hlasov, odovzdaných za 0 ks akcií zodpovedajúcich 

základnému imaniu Spoločnosti vo výške 0 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo 

výške 0 %. 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

UZNESENIE Č. 1 

 

Valné zhromaždenie spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. volí orgány valného 

zhromaždenia Spoločnosti nasledovne: za (i) predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia 

pána JUDr. Petra Olajoša, za (ii) zapisovateľa pani Mgr. Luciu Hrivnákovú, za (iii) overovateľov 

zápisnice pána Ing. Emericha Šinku a pána Ing. Miroslava Kollára, PhD., za (iv) skrutátorov pána 

Ing. Ladislava Kizaka a pána Mgr. Mateja Horáka. 

 

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 2 mimoriadneho valného zhromaždenia – Schválenie zlúčenia 

Spoločnosti ako nástupníckej spoločnosti so spoločnosťou Infra Services, a.s. so sídlom Hraničná 

10, 821 05 Bratislava, Slovenská republika IČO: 43 898 190, zapísaná v Obchodnom registri 

Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vl. č. 435/B ako zanikajúcou spoločnosťou. 

 

Hlasovanie č. 2  o návrhu uznesenia č. 2 mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti prebehlo 

nasledovne: 

 

celkovo bolo odovzdaných 6 094 114 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6 094 114 akcií 

emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 

202 263 643,66 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 71,89 %, z ktorých bolo  

za:  5 998 084 platných hlasov, t.j. 98,42 % platných hlasov, odovzdaných za 5 998 084 

akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 199 076 407,96 EUR a podielu na 

základnom imaní Spoločnosti vo výške 70,75 % 
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proti:  0 hlasov, t.j. 0 % platných hlasov, odovzdaných za 0 ks akcií zodpovedajúcich 

základnému imaniu Spoločnosti vo výške 0 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo 

výške 0 % 

zdržalo sa:  96 030 platných hlasov, t.j. 1,58 % platných hlasov, odovzdaných za 96 030 ks akcií 

zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 3 187 235,70 EUR a podielu na základnom 

imaní Spoločnosti vo výške 1,13 %. 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

UZNESENIE Č. 2  

 

Valné zhromaždenie spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. schvaľuje zlúčenie 

Spoločnosti ako nástupníckej spoločnosti so spoločnosťou Infra Services, a.s. so sídlom Hraničná 

10, 821 05 Bratislava, Slovenská republika IČO: 43 898 190, zapísaná v Obchodnom registri 

Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vl. č. 435/B ako zanikajúcou spoločnosťou, pričom 

v dôsledku tohto zlúčenia sa Spoločnosť stane univerzálnym právnym nástupcom spoločnosti 

Infra Services, a.s. a prejde na Spoločnosť celé jej obchodné imanie.  

 

 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 3 mimoriadneho valného zhromaždenia – Schválenie návrhu 

zmluvy o zlúčení, ktorá bude uzatvorená medzi Spoločnosťou ako nástupníckou spoločnosťou 

a spoločnosťou Infra Services, a.s. so sídlom Hraničná 10, 821 05 Bratislava, Slovenská republika 

IČO: 43 898 190, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vl. č. 

435/B ako zanikajúcou spoločnosťou. 

 

Hlasovanie č. 3  o návrhu uznesenia č. 3 mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti prebehlo 

nasledovne: 

 

celkovo bolo odovzdaných 6 094 114 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6 094 114 akcií 

emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 

202 263 643,66 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 71,89 %, z ktorých bolo  

za:  5 998 084 platných hlasov, t.j. 98,42 % platných hlasov, odovzdaných za 5 998 084 

akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 199 076 407,96 EUR a podielu na 

základnom imaní Spoločnosti vo výške 70,75 % 

proti:  0 hlasov, t.j. 0 % platných hlasov, odovzdaných za 0 ks akcií zodpovedajúcich 

základnému imaniu Spoločnosti vo výške 0 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo 

výške 0 % 

zdržalo sa:  96 030 platných hlasov, t.j. 1,58 % platných hlasov, odovzdaných za 96 030 ks akcií 

zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 3 187 235,70 EUR a podielu na základnom 

imaní Spoločnosti vo výške 1,13 %. 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

UZNESENIE Č. 3 

 

Valné zhromaždenie spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. schvaľuje návrh 

zmluvy o zlúčení, ktorá bude uzatvorená medzi Spoločnosťou ako nástupníckou spoločnosťou 

a spoločnosťou Infra Services, a.s. so sídlom Hraničná 10, 821 05 Bratislava, Slovenská republika 

IČO: 43 898 190, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vl. č. 
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435/B ako zanikajúcou spoločnosťou, pričom predmetný návrh zmluvy o zlúčení tvorí prílohu 

tejto zápisnice. 

 
 

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 4 mimoriadneho valného zhromaždenia – Schválenie zmeny 

stanov Spoločnosti. 

 

Hlasovanie č. 4  o návrhu uznesenia č. 4 mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti prebehlo 

nasledovne: 

 

celkovo bolo odovzdaných 6 094 114 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6 094 114 akcií 

emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 

202 263 643,66 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 71,89 %, z ktorých bolo  

za:  971 946 platných hlasov, t.j. 15,95 % platných hlasov, odovzdaných za 971 946 akcií 

zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 32 258 887,74 EUR a podielu na základnom 

imaní Spoločnosti vo výške 11,47 % 

proti:  0 hlasov, t.j. 0 % platných hlasov, odovzdaných za 0 ks akcií zodpovedajúcich 

základnému imaniu Spoločnosti vo výške 0 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo 

výške 0 % 

zdržalo sa:  5 122 168 platných hlasov, t.j. 84,05 % platných hlasov, odovzdaných za 5 122 168 ks 

akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 170 004 755,92 EUR a podielu na 

základnom imaní Spoločnosti vo výške 60,42 %. 

 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

UZNESENIE Č. 4 

 

Toto uznesenie nebolo mimoriadnym valným zhromaždením Spoločnosti schválené. 

 

 


