
UVEREJNENIE VÝSLEDKOV HLASOVANIA NA MIMORIADNOM VALNOM 

ZHROMAŽDENÍ 

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

konanom dňa 14.02.2020  

podľa § 188 ods. 5 Obchodného zákonníka 

 

 

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 1 mimoriadneho valného zhromaždenia – Návrh na úpravu 

programu mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti: 

 

Hlasovanie č. 1 o tomto návrhu prebehlo nasledovne: 

 

celkovo bolo odovzdaných 6 316 419 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6 316 419  akcií 

emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 

209 641 946, 61 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 74,51 %, z ktorých bolo  

za:  5 761 914  platných hlasov, t.j. 91,22 % platných hlasov, odovzdaných za 5 761 914   

akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 191 237 925,66  EUR a podielu na 

základnom imaní Spoločnosti vo výške 67,97 % 

proti:  554 505 hlasov, t.j. 8,78 % platných hlasov, odovzdaných za 554 505 ks akcií 

zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 18 404 020,95 EUR a podielu na 

základnom imaní Spoločnosti vo výške 6,54 % 

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 %, t.j. 0 akcionárov 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

UZNESENIE Č. 1 

 

MVZ po predchádzajúcej diskusii zvolilo nasledovný program MVZ:  

 

Program: 

1. Otvorenie mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti   

2. Voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti 

3. Návrh na zmenu stanov Spoločnosti 

4. Všeobecná diskusia 

5. Záver 

 

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 2 mimoriadneho valného zhromaždenia –  Voľba orgánov 

mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti: 

 

Hlasovanie č. 2  o tomto návrhu prebehlo nasledovne: 

 

celkovo bolo odovzdaných 6 316 419 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6 316 419 akcií 

emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 

209 641 946,61 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 74,51 %, z ktorých bolo  

za:  6 316 419  platných hlasov, t.j. 100 % platných hlasov, odovzdaných za 6 316 419 

akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 209 641 946,61  EUR a podielu na 

základnom imaní Spoločnosti vo výške 74,51 % 
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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:  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 %, t.j. 0 akcionárov 

 

Uznesenie bolo prijaté a schválené orgány sa môžu ujať svojich funkcií. 

 

UZNESENIE Č. 2 

 

MVZ Spoločnosti schvaľuje orgány MVZ nasledovne: 

 

Predseda: Peter Olajoš, bytom ... 

 

Zapisovateľ: Matej Horák, bytom ... 

 

Overovateľ zápisnice: Veronika Ľahká, bytom ... 

 

Overovateľ zápisnice: Radovan Mičunek, bytom ... 

 

Skrutátor: Zuzana Horáčiková, bytom ... 

 

Skrutátor: Tamara Amon, bytom ... 

 

Hlasovanie o návrhu uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia – Návrh na zmenu stanov 

Spoločnosti  

 

Hlasovanie č. 3  o tomto návrhu prebehlo nasledovne: 

 

celkovo bolo odovzdaných 6 339 036 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6 339 036  akcií 

emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 

210 392 604,84 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 76,55 %, z ktorých bolo  

za:  1 312 898  platných hlasov, t.j. 20,71 % platných hlasov, odovzdaných za 1 312 898   

akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 43 575 084,62  EUR a podielu na 

základnom imaní Spoločnosti vo výške 15,49 % 

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:  5 026 138 platných hlasov, t.j. 79,29 % platných hlasov, odovzdaných za 5 026 138 ks 

akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 166 817 520,22 EUR a podielu na 

základnom imaní Spoločnosti vo výške 59,29 %, t.j. 5 026 138 akcionárov 

 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

UZNESENIE Č. 3 

 

Keďže nebola dosiahnutá potrebná väčšina hlasov, navrhované uznesenie nebolo prijaté.   

 

 


