
Obchodné meno: Prvá strategická, a.s. (ďalej ako ..Spoločnosť“)
Sídlo: Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
Čas a miesto konania: 16.12.2020, 10:00 hod., konferenčná miestnosť na 1. poschodí hotela DoubleTree by 

Hilton Bratislava, Trnavská cesta 27/A, 831 04 Bratislava

Program :

1. Otvorenie, voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia
2. Schválenie rokovacieho poriadku riadneho valného zhromaždenia
3. Výročná správa za rok 2019, riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2019, správa audítora k riadnej 

individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2019, návrh na úhradu straty za rok 2019
4. Správa dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2019, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej 

účtovnej závierke k 31.12.2019 a návrhu na úhradu straty za rok 2019
5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2019 a návrhu na úhradu straty za rok 2019
6. Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2020
7. Záver

K bodu 1. program u: O tvorenie, voľba orgánov riadneho valného zhrom aždenia

Riadne valné zhromaždenie (ďalej ako ..R V Z ") otvoril o 10:00 hod. JUDr. Vladimír B alaník, ktorý bol 
poverený predstavenstvom Spoločnosti vedením RVZ do zvolenia jeho predsedu podľa § 188 ods. 1 veta druhá 
Obchodného zákonníka a čl. XIII ods. 7 stanov Spoločnosti.

JUDr. Vladimír Balaník privítal prítomných a skonštatoval, že boli splnené všetky podmienky 
na konanie tohto RVZ v zmysle ustanovení príslušných právnych predpisov a stanov Spoločnosti -  uverejnením 
oznámenia v denníku Pravda, na webovom sídle Spoločnosti, v databáze Burzy cenných papierov Bratislava a 
v Centrálnej evidencii regulovaných informácií Národnej banky Slovenska. Všetky materiály, ktoré budú 
prerokúvané na RVZ, boli akcionárom k dispozícii k nahliadnutiu v sídle Spoločnosti a tiež na webovom sídle 
Spoločnosti.

JUDr. Vladimir Balaník oznámil, že na RVZ sú prítomní 2 akcionári vlastniaci 173 650 ks akcií 
s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 33,194 €, čo predstavuje podiel 26,252 % na základnom imaní 
Spoločnosti a 173 650 prítomných hlasov.

JUDr. Vladimír Balaník vyhlásil, že sa pristúpi k voľbe orgánov RVZ a oboznámil prítomných, že 
podľa stanov Spoločnosti dáva hlasovať najprv spoločne o všetkých kandidátoch navrhnutých predstavenstvom, 
pričom na prijatie rozhodnutia RVZ postačuje väčšina hlasov prítomných akcionárov. Pokiaľ by kandidáti 
spoločne nezískali nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných akcionárov, predstavenstvo zmení kandidátov podľa 
návrhov akcionárov s tým, že o jednotlivých kandidátoch sa bude hlasovať osobitne.

JUDr. Vladimir Balaník oznámil, že o voľbe orgánov RVZ sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod 
poradovým číslom 1, pričom predstavenstvo navrhuje zvoliť:

za predsedu R V Z ........................................................................................................................JUDr. Vladimíra Balaníka
za zapisovatela...................................................................................................................................pani Vlastu Žvachovú
za overovateľov zápisnice.......................................................................... ........................................ Ing. Jozefa Šnegoňa

Ing. Renátu Cifrikovú
za osoby poverené sčítaním h lasov ................ .................................................................... Ing. Ľubomíru Jambrichovú

pani Vieru Karafiátovú

Následne prebehlo hlasovanie o predloženom návrhu, po ktorom JUDr. Vladimír Balaník vyhlásil 
výsledky hlasovania:

a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 173 650 ks predstavujúcich 173 650 
platných hlasov, teda 26,252 % základného imania Spoločnosti,
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b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 173 650 hlasov, teda 100,00 % 
z celkového počtu prítomných hlasov,

c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkového 
počtu prítomných hlasov,

d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastniaci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkového počtu prítomných hlasov. 

lUDr. Vladimír Balaník skonštatoval, že RVZ prijalo uznesenie č. 1:

„R iadne valné zhromaždenie volí:
- JU D r. V ladim íra Balaníka za predsedu riadneho valného zhrom aždenia,
- pani Vlastu Žvachovú za zapisovateľa,

Ing. Jozefa Snegoňa a Ing. R enátu Cifríkovú za overovateľov zápisnice,
Ing. Ľubom íru Jam brichovú a pani Vieru K arafíátovú za osoby poverené sčítaním hlasov.“

Predseda RVZ JUDr. Vladimír Balaník poďakoval akcionárom za prejavenú dôveru a uviedol, že ďalej 
sa bude pokračovať bodom 2. programu.

K bodu 2. program u: Schválenie rokovacieho poriadku riadneho valného zhromaždenia

Predseda RVZ JUDr. Vladimir Balam'k oznámil, že so znením rokovacieho poriadku RVZ mali 
akcionári možnosť oboznámiť sa na webovom sídle Spoločnosti počas 30 dní pred konaním tohto RVZ a udelil 
priestor akcionárom požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s predmetom 
rokovania.

Predseda RVZ JUDr. Vladimír Balaník oznámil, že o schválení rokovacieho poriadku RVZ sa bude 
hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 2, pričom navrhované uznesenie znie:

„Riadne valné zhromaženie schvaľuje rokovací poriadok riadneho valného zhromaždenia zvolaného na deň 
16.12.2020 v znení, ktoré tx’ori prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia. “

Následne prebehlo hlasovanie o predloženom návrhu, po ktorom predseda RVZ JUDr. Vladimir 
Balaník vyhlásil výsledky hlasovania:

a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 173 650 ks predstavujúcich 173 650 
platných hlasov, teda 26,252 % základného imania Spoločnosti,

b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 173 650 hlasov, teda 100 % 
z celkového počtu prítomných hlasov,

c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkového 
počtu prítomných hlasov,

d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastniaci 0 hlasov, teda 0,00% z celkového počtu prítomných hlasov.

JUDr. Vladimír Balaník skonštatoval, že RVZ prijalo uznesenie ž. 2 :

„R iadne valné zhrom aženie schvaľuje rokovací poriadok riadneho valného zhrom aždenia zvolaného 
na deň 16.12.2020 v znení, ktoré tvorí prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.“

K bodu 3. p rogram u: Výročná správa za rok 2019. riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2019. 
správa aud íto ra  k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2019, návrh na úhradu straty  za rok 
2019

Predseda RVZ JUDr. Vladimír Balaník predniesol len hlavné body výročnej správy za rok 2019, riadnej 
individuálnej účlovnej závierky k 31.12.2019, správy audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke 
k 31.12.2019 a návrh na úhradu straty za rok 2019.
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Predseda RVZ JUDr. Vladimír Balaník udelil priestor akcionárom požadovať informácie a vysvetlenia 
alebo predniesť návrhy súvisiace s predmetom rokovania.

Otázky neboli predložené.

Predseda RVZ Vladimír Balaník skonštatoval, že prerokovávanie tohto bodu programuje ukončené.

K bodu 4. program u: Správa dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2019. stanovisko dozornej rady 
k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31,12.2019 a návrhu  na úhradu straty  za rok 2019

Predseda RVZ JUDr. Vladimír Balaník požiadal Ing. Renátu Cifŕíkovú o prednesenie správy dozornej 
rady o kontrolnej činnosti za rok 2019, stanoviska dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke 
k 31.12.2019 a návrhu na úhradu straly za rok2019.

Ing. Renata Cifríková predniesla správu dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2019, stanovisko 
dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2019 a návrhu na úhradu straly za rok 2019

Predseda RVZ JUDr. Vladimír Balaník skonštatoval, že prerokovávanie tohto bodu programu je 
ukončené.

K bodu 5. program u: Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2019 a návrhu  na 
úhradu  straty za rok  2019

Predseda RVZ JUDr. Vladimír Balanik uviedol, že vzhľadom na to, že akcionári už boli oboznámení 
so znením riadnej individuálnej účtovnej závierky k 3 1.12.2019 a návrhu na úhradu straty za rok 2019 v bode 3. 
programu tohto RVZ a súčasne mali možnosť požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť vlastné 
návrhy súvisiace s predmetnými bodmi, tak sa pristúpi priamo k hlasovaniu.

Predseda RVZ JUDr. Vladimír Balaník oznámil, že o schválení týchto dokumentov sa bude hlasovať 
hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 3, pričom navrhované uznesenie znie:

..Riadne valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti Pivá strategická, a.s. 
k 31.12.2019 a návrh na úhradu straty za rok 2019 nasledovne:

Výsledok hospodárenia po zdanení - 64.814,65€
Zúčtovať na účet neuhradená strata minulých rokov - 64.814,65€

Následne prebehlo hlasovanie o predloženom návrhu, po ktorom predseda RVZ JUDr. Vladimír Balanik 
vyhlásil výsledky hlasovania:

a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 173 650 ks predstavujúcich 173 650 
platných hlasov, teda 26,252 % základného imania Spoločnosti,

b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 173 650 hlasov, teda 100,00 % 
z celkového počtu prítomných hlasov,

c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 0 hlasov, teda 0,00 % z  celkového 
počtu prítomných hlasov,

d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastniaci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkového počtu prítomných hlasov.

Predseda RVZ JUDr. Vladimír Balanik skonštatoval, že RVZ prijalo uznesenie č. 3 :

„R iadne valné zhrom aždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti Prvá 
strategická, a.s. k 31.12.2019 a návrh na úhradu straty  za rok 2019 nasledovne:

Výsledok hospodárenia po zdanení - 64.814,656
Zúčtovať na účet neuhradená stra ta  minulých rokov - 64.814,65€
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K bodu 6. programu: Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2020

Predseda RVZ JUDr. Vladimír Balaník oznámil, že navrhovaným audítorom na overenie účtovnej 
závierky za rok 2020 je spoločnosť INTERAUDIT Group, s.r.o., Šancova 102/A, 831 04 Bratislava, IČO: 35 743 
409, licencia SKALÍ č. 168, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 
16969/B, a udelil priestor akcionárom požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace 
s predmetom rokovania.

Predseda RVZ JUDr. Vladimír Balanik oznámil, že o schválení audítora sa bude hlasovať hlasovacím 
lístkom pod poradovým čislom 4, pričom navrhované uznesenie znie:

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje spoločnosť INTERAUDIT Group, s.r.o., Šancova 102/A, 831 04 
Bratislava, ICO . J5 743 409, licencia SKAU č. 168, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, 
oddiel: Sro, vložka č. 16969/B, za audítora na overenie účtovnej závierky spoločnosti Pitú strategická, a.s.
za rok 2020. "

Následne prebehlo hlasovanie o predloženom návrhu, po ktorom predseda RVZ JUDr. Vladimír Balaník 
vyhlásil výsledky hlasovania:

a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcii 173 650 ks predstavujúcich 173 650 
platných hlasov, teda 26,252 % základného imania Spoločnosti,

b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 173 650 hlasov, teda 100,00 % 
z celkového počtu prítomných hlasov,

c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkového 
počtu prítomných hlasov,

d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastniaci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkového počtu prítomných hlasov.

Predseda RVZ JUDr. Vladimír Balaník skonštatoval, že RVZ prijalo uznesenie č. 4 :

„Riadne valné zhrom aždenie schvaľuje spoločnosť IN TERAU D IT Group, s.r.o., Šancova 102/A, 831 04 
Bratislava, IČO: 35 743 409, licencia SKAU  č. 168, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava
I, oddiel: Sro, vložka č. 16969/B„ za audítora na overenie účtovnej závierky spoločnosti Prvá strategická, 
a.s. za rok 2020.“

K  bodu 7. program u: Záver

Predseda RVZ JUDr. Vladimír Balaník skonštatoval, že program RVZ bol vyčerpaný, poďakoval 
prítomným za účasť na RVZ a ukončil rokovanie RVZ o 10:34 hod.

V Bratislave dňa 16.12.2020

JUDr^Vladimír Balaník -  predseda RVZ Vlasta Zvachová -  zapisovateľ
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Prílohy (2):
1. Listina prítomných akcionárov
2. Rokovací poriadok RVZ (príloha uznesenia č. 2)
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Listina prítomných na riadnom valnom zhromaždení Prvá strategická, a .s„ konanom dna 16-12.2020

P or.č . A kcionár A dresa IČO I R cd .č . P o č e t akcií Typ S p ln o m o c n e n ie  pre

1 Druhá strategická, a. s.

2 JUDr. Vladimír Balaník

T rnavská ces ta  27/B 83104 
Bratislava, SK,

Prešov, SK,

0035705027 167 989 

5 661

1

3

ing. Jozef Snegoň, 
Bratislava

Cslkom za p rezen to v an ý ch  akcií:_________ __________ 173 650
j P ercen to  účasti: _ " 26 ,252%

P očet prítomných akcionárov: 2 

Zo zú čas tn en ý ch :
Právnické osoby  predstavujú: 167 989 akcií 96,74%
Fyzické osoby  predstavujú: 5 661 akcií 3,26%

Typ:
1 - právnická osoba slovenská
2 - právnická osoba zahraničná
3 - fyzická osoba slovenská
4 - fyzická osoba zahraničná

V lasta  Z vach o v á  
zapisovateľ riadneho valného zhrom aždenia

/dUĎr. V ladim ír B alaník
predseda riadneho valného zhrom aždenia
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R O K O V A C Í PO R IA D O K

riadneho valného zhromaždenia zvolaného na deň 16.12.2020 

spoločnosti Prvá strategická, a.s., so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava

Príloha k uzneseniu č. 2

ČAST I. -  HLASOVACÍ PORIADOK

Článok 1

1.1. Rokovania valného zhromaždenia sa zúčastňujú akcionári zapísaní do listiny prítomných 
akcionárov na valnom zhromaždení spoločnosti, členovia predstavenstva spoločnosti, 
členovia dozornej rady spoločnosti, a ďalšie prizvané osoby, schválené predstavenstvom. 
Právo akcionára zúčastniť sa na valnom zhromaždení bude overené na základe výpisu z účtu 
majiteľa cenných papierov k rozhodujúcemu dňu vydaného Centrálnym depozitárom cenných 
papierov SR, a.s. alebo Členom centrálneho depozitára.

1.2. Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov spoločnosti.

1.3. Počet hlasov akcionára sa spravuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k hodnote 
základného imania.

Článok 2

2.1. Akcionár pri prezentácii obdrží hlasovací lístok na hlasovanie ku každému príslušnému bodu 
programu, v ktorom sa bude hlasovať a ktorý bude obsahovať dátum a miesto konania 
valného zhromaždenia, meno a priezvisko akcionára - fyzickej osoby, obchodné meno 
akcionára - právnickej osoby, číslo jeho akcií, celkový počet jeho hlasov, s označenim bodu 
programu, o ktorom sa bude hlasovať s uvedenim možností hlasovať: „ZA“, „PRO TI“, 
„ZDRŽAL SA “. Hlasovací lístok obsahuje priestor na vlastnoručný podpis príslušnej voľby 
hlasujúceho.

2.2. Predstavenstvo určuje za spôsob hlasovania pre celý priebeh valného zhromaždenia, 
hlasovanie uvedenými hlasovacími lístkami.

Článok 3

3.1. Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním na výzvu predsedu valného zhromaždenia.

3.2. Hlasovať sa bude tak, že pri hlasovaní „za“ hlasuje akcionár zreteľným zdvihnutím hlasova
cieho lístka, následným označenim príslušnej voľby v kolónke „za“ a predložením tohto lístka 
skrutátorovi na spočítanie hlasov voľby „za“ . Pri hlasovaní „proti“ alebo „zdržal sa“, hlasuje 
akcionár zreteľným zodvihnutím hlasovacieho lístka, následným označením príslušnej voľby 
v kolónke „zdržal sa“ alebo „proti“ a predložením tohto lístka skrutátorovi na spočítanie 
hlasov príslušnej voľby.

3.3. Skrutátori oznámia výsledok hlasovania predsedovi valného zhromaždenia a zapisovateľovi. 
Predseda valného zhromaždenia výsledky hlasovania oznámi valnému zhromaždeniu.



Článo k 4

4.1. Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Dvojtretinová 
väčšina hlasov prítomných akcionárov sa vyžaduje na schválenie rozhodnutia valného 
zhromaždenia spoločnosti o zmene stanov spoločnosti. V ostatných prípadoch schvaľovania 
rozhodnutí valného zhromaždenia postačuje jednoduchá väčšina hlasov prítomných 
akcionárov.

4.2. Pri predložení pozmeňujúcich návrhov, dá predseda valného zhromaždenia hlasovať najskôr 
o pôvodnom predkladanom návrhu a v prípade jeho neprijatia potrebnou väčšinou, dá 
hlasovať o ďalších návrhoch v ním stanovenom poradí.

ČAST II. -  SPÔSOB VEDENIA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

Článok 5

5.1. Predseda valného zhromaždenia je  oprávnený udeľovať a odnímať slovo akcionárovi, členovi 
predstavenstva alebo dozornej rady, prípadne inej osobe, ktorá má alebo chce na rokovaní 
valného zhromaždenia vystúpiť (napr. skrutátor a pod.). V  prípade akcionára prihliada na tú 
skutočnosť, či je  vystúpenie akcionára výkonom jeho akcionárskeho práva účasti na valnom 
zhromaždení, teda či sa jedná o požiadavku o poskytnutie informácie, vysvetlenia, 
o uplatnenie návrhov, alebo o podanie protestu proti rozhodnutiu valného zhromaždenia, 
alebo či sa o výkon akcionárskeho práva nejedná. Taktiež prihliada na to, či akcionár 
vykonáva svoje akcionárske práva v súlade s požiadavkou zachovania poriadku, požiadavkou 
riadneho a dôstojného priebehu valného zhromaždenia, alebo či sa jed n á  o zneužitie práva 
akcionára, prípadne o konanie v rozpore s dobrými mravmi.

5.2. V prípade, ak po udelení slova, vykonáva akcionár pri svojom vystúpení akcionárske práva 
v rozpore so všeobecnými požiadavkami kladenými na výkon práva (dobré mravy, nezneu- 
žívanie práva), zváži predseda valného zhromaždenia ďalšie pokračovanie vystúpenia 
akcionára a podľa okolností akcionárovi slovo odníme. Dbá pritom najmä na zachovanie 
poriadku, riadneho a dôstojného priebehu valného zhromaždenia. Ak sa predseda valného 
zhromaždenia rozhodne akcionárovi slovo odňať, predtým ho najskôr vyzve, aby hovoril 
k veci a uplatnil v rámci udeleného slova niektoré zo svojich akcionárskych práv a až 
po zistení, že akcionár jeho výzvu nerešpektuje, slovo mu odníme.

Článok 6

6.1. Predseda valného zhromaždenia je  oprávnený kedykoľvek kontrolovať dôvod oprávnenosti 
účasti na valnom zhromaždení. Je oprávnený vykázať osoby, ktoré narúšajú poriadok, 
dôstojný a riadny priebeh valného zhromaždenia, ktoré sa v rokovacej miestnosti neoprávnene 
zdržujú, alebo sú pod vplyvom požitia alkoholických nápojov.

6.2. Predseda valného zhromaždenia môže pri výkone svojej funkcie poveriť tretie osoby, 
prítomné na valnom zhromaždení, čiastkovými úlohami. Takéto osoby potom vystupujú ako 
asistenti predsedu valného zhromaždenia, o čom v prípade, ak to uzná za vhodné, môže 
predseda valného zhromaždenia informovať valné zhromaždenie.

6.3. Predseda valného zhromaždenia m ôže v záujme riadneho priebehu zhromaždenia prijať rôzne 
opatrenia, ktorými usmerňuje jeh o  priebeh. V prípade, ak to uzná za vhodné, môže predložiť 
takéto opatrenie valnému zhromaždeniu na rozhodnutie. Predseda valného zhromaždenia 
môže vyhlásiť prestávku v rokovaní, avšak ak by mala táto trvať dlhšie ako 60 minút, musí 
o prerušení rokovania na takúto dlhšiu dobu rozhodnúť valné zhromaždenie.
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Č lá n o k  7

7.1. Každý akcionár, ktorý je  prítomný na rokovaní valného zhromaždenia, je  oprávnený 
požadovať informácie a vysvetlenia k prerokúvanému bodu programu rokovania valného 
zhromaždenia. Ak akcionár požiada o informácie a vysvetlenia, prípadne predloží návrhy, 
ktoré nesúvisia s prerokúvaným bodom programu, predseda valného zhromaždenia tejto 
osobe odníme udelené slovo.

7.2. Predseda valného zhromaždenia má právo požiadať akcionára o predstavenie sa s uvedením 
počtu hlasov, s ktorými disponuje, predtým, ako akcionár predloží svoj návrh alebo požiada 
o informáciu alebo vysvetlenie.

7.3. Predseda valného zhromaždenia môže požiadať akcionára, aby nadiktoval svoj návrh alebo 
požiadavku o informáciu alebo vysvetlenie k prerokúvanému bodu programu rokovania 
valného zhromaždenia priamo zapisovateľovi valného zhromaždenia.

7.4. O odmietnutí poskytnutia informácie rozhoduje predstavenstvo počas rokovania valného 
zhromaždenia. A k predstavenstvo odmietne poskytnúť informáciu a ak akcionár o to požiada 
rozhodne o povinnosti predstavenstva poskytnúť požadovanú informáciu počas rokovania 
valného zhromaždenia dozorná rada. Predseda valného zhromaždenia môže na žiadosť 
dozornej rady prerušiť rokovanie valného zhromaždenia na čas nevyhnutný na prijatie 
rozhodnutia dozornej rady.

7.5. Po prijatí rozhodnutia valného zhromaždenia je  akcionár, člen predstavenstva alebo dozornej 
rady oprávnený podať protest proti rozhodnutiu valného zhromaždenia. Ak o to protestujúci 
požiada, predseda valného zhromaždenia zabezpečí, aby bol protest obsiahnutý v zápisnici 
o valnom zhromaždení. Protestujúci môže byť požiadaný predsedom valného zhromaždenia, 
aby nadiktoval svoj protest priamo zapisovateľovi valného zhromaždenia.

Článok 8

8.1. Vysvetlenia k spôsobu hlasovania je  oprávnený podávať len predseda valného zhromaždenia. 
O prezentácii akcionárov po otvorení valného zhromaždenia rozhoduje predseda valného 
zhromaždenia. Ak predseda valného zhromaždenia o takejto prezentácií akcionárov rozhodne, 
postup pri nej sa riadi primerane ustanoveniami o prezentácii akcionárov uvedenými 
v oznámení o konaní valného zhromaždenia.

8.2. Akcionár nie je  oprávnený klásť na valnom zhromaždení otázky, uplatňovať pripomienky, 
vrátane faktických pripomienok, predkladať upozornenia a uplatňovať protesty, ktoré nesú
visia s predmetom rokovania valného zhromaždenia a rozhodnutím valného zhromaždenia. 
Jeho právo na udelenie slova je  zo zákona obmedzené oprávnením uplatňovať návrhy, 
požadovať informácie a vysvetlenia súvisiace s predmetom rokovania valného zhromaždenia, 
a podávať protesty proti rozhodnutiam valného zhromaždenia.

8.3. Akcionári, členovia predstavenstva alebo dozornej rady a osoby, o ktorých účasti na valnom 
zhromaždení rozhodlo predstavenstvo, sú oprávnení hovoriť, len ak im predseda valného 
zhromaždenia udelil slovo a nesmú narúšať svojim správaním riadny a dôstojný priebeh 
rokovania valného zhromaždenia.
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Prvá strategická, a.s. 
so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava 

IČO 35 705 001
zapísaná v obchodnom  registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1237/B

Štruktúra akcionárov ku dňu riadneho valného zhromaždenia k 21.6.2018

Typ majiteľa CP Počet CP %podiel počet akcionárov % podiel
Právnická osoba tuzemec 432 125,67 65,33 15 0,3195
Právnická osoba cudzinec 130 107,00 19,67 4 0,0852
Fyzická osoba tuzemec 97 370,33 14,72 4 618 98,3600
Fyzická osoba cudzinec 1 867,00 0,28 58 1,2354
Spolu 661 470,00 100,00 4 695 100,0000

v

Štruktúra akcionárov ku dňu riadneho valného zhromaždenia k 21.6.2019

Typ majiteľa CP Počet CP %podiel počet akcionárov % podiel
Právnická osoba tuzemec 432 253,67 65,35 15 0,3255
Právnická osoba cudzinec 130 571,00 19,74 4 0,0868
Fyzická osoba tuzemec 96 776,33 14,63 4 532 98,3294
Fyzická osoba cudzinec 1 869,00 0,28 58 1,2584
Spolu 661 470,00 100,00 4 609 100,0000

Štruktúra akcionárov ku dňu riadneho valného zhromaždenia k 18.12.2019

Typ majiteľa CP Počet CP %podiel počet akcionárov % podiel
Právnická osoba tuzemec 432 307,67 65,35 16 0,3491
Právnická osoba cudzinec 131 035,00 19,82 4 0,0873
Fyzická osoba tuzemec 96 268,33 14,55 4 506 98,3199
Fyzická osoba cudzinec 1 859,00 0,28 57 1,2437
Spolu 661 470,00 100,00 4 583 100,0000

Štruktúra akcionárov ku dňu riadneho valného zhromaždenia k 21.6.2018

Typ majiteľa CP Počet CP %podiel počet akcionárov % podiel
Právnická osoba tuzemec 432 442,67 65,38 16 0,3515
Právnická osoba cudzinec 130 137,00 19,67 4 0,0879
Fyzická osoba tuzemec 97 061,33 14,67 4 477 98,3524
Fyzická osoba cudzinec 1 829,00 0,28 55 1,2083
Spolu 661 470,00 100,00 4 552 100,0000

V Bratislave 16.12.2020


