
Výsledky hlasovania na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti 

Priemyselný park Štúrovo, a.s., IČO: 31410146, zápis v OR: Okresný 

súd Nitra, oddiel Sa, vložka 10458/N, konaného dňa 16. 12. 2021. 
 

Uznesenie č. 1 

 

Riadne valné zhromaždenie akcionárov spoločnosti Priemyselný park Štúrovo, a.s. zo 

dňa 16 decembra 2021 sa po prerokovaní hlasovaním 

 

u z n i e s l o, že 

 

do orgánov valného zhromaždenia volí nasledovné osoby: 

 

         Predseda valného zhromaždenia:  Ing. Blažena Sebenská 

                             Zapisovateľ:                             Ing. Miroslav Vyšný                  

                             Overovatelia zápisnice: Vojtech Forró a 

       Alexander Répas 

              
 

VÝSLEDOK HLASOVANIA O UZNESENÍ č. 1 

 

počet prítomných hlasov:        1 446 916 

 

Odovzdané platné hlasy celkom, pričom 

počet akcií s menovitou hodnotou 1,00 

EUR za ktoré boli odovzdané platné hlasy 

je rovnaký ako počet platných hlasov    

1 446 916, t.j.   99,96 % základného imania  

za:                                            1 446 916, t.j. 100,0% z prítomných 

 

proti:                   

                          

nikto          

zdržal sa:                                         nikto 

 

        

Uznesenie č. 2 
 

Riadne valné zhromaždenie akcionárov spoločnosti Priemyselný park Štúrovo, a.s. zo 

dňa 16 decembra 2021 sa po prerokovaní hlasovaním 

 

u z n i e s l o, že 

 

1. berie na vedomie správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti  spoločnosti a 

stave jej majetku, výročnú správu spoločnosti Priemyselný park Štúrovo, a.s. za rok 

2020, správu o činnosti dozornej rady za rok 2020 a vyjadrenie dozornej rady podľa 

§ 198 Obchodného zákonníka; 

 



2. schvaľuje výročnú správu spoločnosti Priemyselný park Štúrovo, a.s. za rok 2020 a 

riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti Priemyselný park Štúrovo, a.s. za 

rok 2020, tak ako boli pripravené a predložené predstavenstvom; 

 

3. schvaľuje návrh predstavenstva na rozdelenie zisku  za rok 2020 v celkovej výške 

925 048,14  EUR nasledovne:  

- zisk vo výške 925 048,14 EUR previesť na účet nerozdeleného zisku minulých 

rokov 

 

VÝSLEDOK HLASOVANIA O UZNESENÍ č. 2 

počet prítomných hlasov:        1 446 916 

 

Odovzdané platné hlasy celkom, pričom 

počet akcií s menovitou hodnotou 1,00 

EUR za ktoré boli odovzdané platné hlasy 

je rovnaký ako počet platných hlasov    

1 446 916 t.j.   99,96 % základného imania  

za:                                            1 446 916, t.j. 100,0% z prítomných 

 

proti:                   

                          

nikto          

zdržal sa:                                         nikto 

 

 

 

 

 


