
UVEREJNENIE VÝSLEDKOV HLASOVANIA NA MIMORIADNOM VALNOM 

ZHROMAŽDENÍ 

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

konanom dňa 29. júna 2020  

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 6 646 260 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6 646 260 akcií 

emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 

220 589 369,40 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 78,40 %, z ktorých bolo  

za:  6 646 260  platných hlasov, t.j. 100 % platných hlasov, odovzdaných za 6 646 260 akcií 

zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 220 589 369,40 EUR a podielu na 

základnom imaní Spoločnosti vo výške 78,40 % 

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 %. 

neplatné odovzdané hlasy: 0 neplatných hlasov, t.j. 0 % neplatných 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 

 

Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. schvaľuje 

do orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti za (i) predsedu mimoriadneho 

valného zhromaždenia pána JUDr. Petra Olajoša, za (ii) zapisovateľa pána Mgr. Mateja Horáka, 

za (iii) overovateľov zápisnice pána Mgr. Veronika Ľahká, RNDr. Ing. Mgr. Radovan Mičunek, 

PhD., za (iv) skrutátorov Mgr. Zuzana Horáčiková a Mgr. Tamara Amon. 

 

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

201 ks (slovom: dvestojeden kusov) kmeňových listinných akcií znejúcich na meno s menovitou 

hodnotou  každej akcie EUR 33.194,- (slovom: tridsaťtritisíc stodeväťdesiatštyri eur) spoločnosti 

Infra Services, a.s., so sídlom Hraničná 10, Bratislava, IČO: 43 898 190, od minoritného 

akcionára, spoločnosti GRAFOBAL GROUP development, a.s. so sídlom Sasinkova 5, Bratislava, 

IČO: 44 269 340, na základe čoho sa Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. stane jediným 

akcionárom spoločnosti Infra Services, a.s. 

  

Hlasovanie č. 2  o schválení kúpy 201 ks (slovom: dvestojeden kusov) kmeňových listinných akcií 

znejúcich na meno s menovitou hodnotou  každej akcie EUR 33.194,- (slovom: tridsaťtritisíc 

stodeväťdesiatštyri eur) spoločnosti Infra Services, a.s., so sídlom Hraničná 10, Bratislava, IČO: 43 898 
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190, od minoritného akcionára, spoločnosti GRAFOBAL GROUP development, a.s. so sídlom 

Sasinkova 5, Bratislava, IČO: 44 269 340, na základe čoho sa Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 

stane jediným akcionárom spoločnosti Infra Services, a.s. prebehlo nasledovne: 

 

celkovo bolo odovzdaných 6 646 260 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6 646 260 akcií 

emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 

220 589 369,40 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 75,38 %, z ktorých bolo  

za:  6 280 657 platných hlasov, t.j. 94,50% platných hlasov, odovzdaných za 6 280 657 akcií 

zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 208 455 005,83 EUR a podielu na 

základnom imaní Spoločnosti vo výške 74,09 %, 

proti:  75 592 hlasov, t.j. 1,14 % platných hlasov, odovzdaných za 75 592 ks akcií 

zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 2 508 898,48 EUR a podielu na základnom 

imaní Spoločnosti vo výške 0,89 %, 

zdržalo sa:  264 046 platných hlasov, t.j. 3,97 % platných hlasov, odovzdaných za 264 046 ks akcií 

zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 8 763 686,74 EUR a podielu na základnom 

imaní Spoločnosti vo výške 3,11%,  

neplatné odovzdané hlasy: 25 965 neplatných hlasov, t.j. 0,39 % neplatných hlasov, odovzdaných za 

25 965 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 861 778,35 EUR a podielu 

na základnom imaní Spoločnosti vo výške 0,31 %. 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

UZNESENIE Č. 2 

 

Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. schvaľuje 

kúpu 201 ks (slovom: dvestojeden kusov) kmeňových listinných akcií znejúcich na meno 

s menovitou hodnotou každej akcie EUR 33.194,- (slovom: tridsaťtritisíc stodeväťdesiatštyri eur) 

spoločnosti Infra Services, a.s., so sídlom Hraničná 10, Bratislava, IČO: 43 898 190, 

od minoritného akcionára, spoločnosti GRAFOBAL GROUP development, a.s., so sídlom 

Sasinková 5, Bratislava, IČO: 44 269 340, na základe čoho sa Bratislavská vodárenská spoločnosť, 

a.s. stane jediným akcionárom spoločnosti Infra Services, a.s. 

 

 

 

 


