VÝSLEDKY HLASOVANIA
na zasadnutí Riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská
28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sa, vložka: 2081/B, (ďalej len „Spoločnosť“), ktoré sa konalo dňa 30.04. 2014 v sídle spoločnosti,
uverejnené v zmysle ust. § 188 ods. 5 Obchodného zákonníka
Na zasadnutí Riadneho valného zhromaždenia (ďalej len „RVZ“) sa zúčastnilo 100% akcionárov
Spoločnosti. Podľa § 180 ods. 1 Obchodného zákonníka počet hlasov akcionára sa určuje pomerom
menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania. V zmysle tohto ustanovenia je počet hlasov
jednotlivých akcionárov 0,51; 0,34 a 0,15 hlasov. Pre účely hlasovania z dôvodu zjednodušenia počítania
hlasov bol počet hlasov vynásobený celým číslom 100. Na základe tejto úpravy mali akcionári
nasledovný počet hlasov: 51 (51%); 34 (34%) a 15 (15%).

Akcionári hlasovali k jednotlivým bodom programu nasledovne:
Voľba predsedu Riadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osoby
poverenej sčítaním hlasov
O návrhu na voľbu orgánov RVZ (návrh uznesenia č. 01/04/2014) hlasovali akcionári nasledovne:
a)

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 26 027 500 akcií

b)

pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 100%

c)

celkový počet odovzdaných platných hlasov:

d)

za:

100 (100%)

100 hlasov (100%)

proti:

0 hlasov

(0%)

zdržal sa:

0 hlasov

(0%)

Uznesenie č. 01/04/2014 bolo prijaté.

Schválenie Ročnej účtovnej závierky za rok 2013 a návrhu na rozdelenie hospodárskeho výsledku
za rok 2013
a) Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Slovak Telekom, a.s. schválilo Riadnu individuálnu účtovnú
závierku zostavenú v súlade s Medzinárodnými štandardmi pre finančné výkazníctvo (IFRS) za rok
končiaci 31. decembra 2013 a Konsolidovanú účtovnú závierku zostavenú v súlade s Medzinárodnými
štandardmi pre finančné výkazníctvo (IFRS) za rok končiaci 31. decembra 2013
hlasovaním:
Po hlasovaní a spočítaní hlasov boli zistené tieto výsledky hlasovania:
a)

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 26 027 500 akcií

b)

pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 100%

c)

celkový počet odovzdaných platných hlasov:

d)

za:

100 hlasov (100%)

proti:

0 hlasov

(0%)

zdržal sa:

0 hlasov

(0%)

Uznesenie č. 02/04/2014 bolo prijaté.

100 (100%)

nasledovným

b) V rámci bodu programu „Schválenie návrhu na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2013“ boli
prednesené protinávrhy, o ktorých sa hlasovalo takto:
O schválení prvého návrhu na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2013 (návrh uznesenia č.
03/04/2014) hlasovali akcionári nasledovne:
a)

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 26 027 500 akcií

b)

pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 100%

c)

celkový počet odovzdaných platných hlasov:

d)

za:

49 hlasov (49%)

proti:

51 hlasov (51%)

zdržal sa:

100 (100%)

0 hlasov (0%)

Uznesenie č. 03/04/2014 nebolo prijaté pre nedostatočný počet hlasov.

O schválení druhého návrhu na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2013 (návrh uznesenia č.
04/04/2014) hlasovali akcionári nasledovne:
a)

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 26 027 500 akcií

b)

pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 100%

c)

celkový počet odovzdaných platných hlasov:

d)

za:
proti:
zdržal sa:

100 (100%)

51 hlasov (51%)
0 hlasov

(0%)

49 hlasov (49%)

Uznesenie č. 04/04/2014 bolo prijaté.

Výročná správa za rok 2013 vrátane Správy o podnikateľskej činnosti Spoločnosti a o stave jej
majetku
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Slovak Telekom, a.s. schválilo Ročnú správu spoločnosti za rok
2013, vrátane Správy o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku nasledovným
hlasovaním:
a)

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 26 027 500 akcií

b)

pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 100%

c)

celkový počet odovzdaných platných hlasov:

d)

za:

100 (100%)

100 hlasov (100%)

proti:

0 hlasov

(0%)

zdržal sa:

0 hlasov

(0%)

Uznesenie č. 05/04/2014 bolo prijaté.

V ý s le d k y h la s o v a n ia : R V Z S lo v a k Te le k o m, a . s . , 3 0 . 0 4 . 2 0 1 4
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Dodatok č. 27 k Stanovám spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Slovak Telekom, a.s. schvaľuje Dodatok č. 27 k Stanovám
spoločnosti Slovak Telekom, a.s. nasledovným hlasovaním:
a)

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 26 027 500 akcií

b)

pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 100%

c)

celkový počet odovzdaných platných hlasov:

d)

za:

100 (100%)

100 hlasov (100%)

proti:

0 hlasov

(0%)

zdržal sa:

0 hlasov

(0%)

Uznesenie č. 06/04/2014 bolo prijaté.
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3

