
 

   Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Hotel Flóra, a.s. Trenčianske Teplice ,          

                                                 dňa 30.6. 2020. 

 

                                       Poučenie akcionárov.   

 
Poučenie o práve akcionára požadovať na valnom zhromaždení informácie a vysvetlenia  

podľa ustanovenia § 180 ods. 1 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

v znení neskorších predpisov platí: 

 

Akcionár je oprávnený zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na 

ňom informácie a vysvetlenia týkajúce  sa záležitostí spoločnosti alebo záležitosti osôb 

ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia , 

a uplatňovať na ňom návrhy. Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty 

jeho akcií k výške základného imania. Spôsob hlasovania určujú stanovy.  Stanovy alebo 

osobitný zákon môžu obmedziť výkon hlasovacieho práva určením najvyššieho počtu hlasov 

jedného akcionára alebo odstupňovaním počtu hlasov v závislosti od určitých menovitých 

hodnôt akcií, obmedzenie výkonu hlasovacieho práva v stanovách sa musí vzťahovať 

v rovnakom rozsahu na všetkých akcionárov.      

 

Predstavenstvo je povinné každému akcionárovi poskytnúť na požiadanie na valnom 

zhromaždení úplné a pravdivé informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s predmetom rokovania 

valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo nie je schopné poskytnúť akcionárovi na valnom 

zhromaždení úplnú informáciu alebo ak o to akcionár na valnom zhromaždení požiada, je 

predstavenstvo povinné  poskytnúť ich akcionárovi písomne najneskôr do 15 dní  od konania 

valného zhromaždenia. Písomnú informáciu zasiela predstavenstvo akcionárovi na adresu ním 

uvedenú, inak ju poskytne v mieste sídla spoločnosti. 

 

Poskytnutie informácie sa môže odmietnuť, iba ak by sa jej poskytnutím porušil zákon alebo 

ak zo starostlivého posúdenia obsahu informácie vyplýva, že jej poskytnutie by mohlo 

spôsobiť spoločnosti alebo ňou ovládanej spoločnosti ujmu, nemožno odmietnuť poskytnúť 

informácie týkajúce sa hospodárenia a majetkových  pomerov spoločnosti. O odmietnutí 

poskytnutia informácie rozhoduje predstavenstvo počas rokovania valného zhromaždenia. Ak 

predstavenstvo odmietne poskytnúť informáciu, rozhodne na žiadosť akcionára o povinnosti 

predstavenstva poskytnúť požadovanú informáciu počas rokovania valného zhromaždenia 

dozorná rada.  Na čas nevyhnutný na prijatie rozhodnutia dozornej rady môže predseda 

valného zhromaždenia na žiadosť dozornej rady prerušiť rokovanie valného zhromaždenia . 

Ak dozorná rada rozhodne , že nesúhlasí s poskytnutím informácie , rozhodne súd na základe 

návrhu akcionára o tom, či je spoločnosť povinná požadovanú informáciu poskytnúť. 

 

Ak akcionár nepožiadal  dozornú radu o rozhodnutie o poskytnutí informácie  alebo dozorná 

rada rozhodne o tom, že nesúhlasí s poskytnutím informácie, nemožno z dôvodu 

neposkytnutia tejto informácie vyhlásiť uznesenie valného zhromaždenia za neplatné 

v súvislosti s predmetom, ktorého sa požadovaná informácia týkala. 

 

Právo akcionára uplatniť na súde návrhy  podľa vyššie uvedených odsekov zanikne, ak ho 

akcionár neuplatní do jedného mesiaca od konania valného zhromaždenia, na ktorom požiadal 

predstavenstvo spoločnosti alebo dozornú radu spoločnosti o poskytnutie informácie.         



Poučenie o práve zaradiť akcionárom určenú záležitosť do programu rokovania valného 

zhromaždenia podľa ustanovenia § 181  a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 

zákonníka v znení neskorších predpisov platí: 

 

Na žiadosť akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% 

základného imania zaradí predstavenstvo nimi určenú záležitosť na program rokovania 

valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie je povinné túto záležitosť prerokovať. Žiadosť 

o doplnenie programu rokovania musí byť odôvodnená alebo k nej musí byť pripojený návrh 

uznesenia valného zhromaždenia , inak sa valné zhromaždenie nemusí s takouto žiadosťou 

zaoberať.  

 

Ak žiadosť akcionárov o zaradenie nimi určenej záležitosti na program rokovania valného 

zhromaždenia bude spoločnosti doručená po zaslaní pozvánky  alebo po uverejnení 

oznámenia o konaní valného zhromaždenia,  uverejní predstavenstvo doplnenie programu 

rokovania valného zhromaždenia spôsobom určeným stanovami spoločnosti na zvolávanie 

valného zhromaždenia  najmenej  10 dní pred konaním valného zhromaždenia.  

 

Ak takéto oznámenie doplnenia programu rokovania  nie je možné, možno zaradiť určenú 

záležitosť na program  rokovania valného zhromaždenia  len za účasti  a so súhlasom 

všetkých akcionárov spoločnosti.  

 

Predstavenstvo je povinné  oznámenie doplnenia programu zaslať a uverejniť do 10 dní pred 

konaním valného zhromaždenia vždy, ak ho akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá 

hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania doručia najneskôr 20 dní pred konaním 

valného zhromaždenia.  

                            

 

 

 

 

V Trenčianskych Tepliciach, 20.  5. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            Ing. Milan Páleník  

                                                                                                 prokurista  

                                                                                             Hotel Flóra, a.s.           

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


