
Návrh zmien stanov pre rozhodnutie na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti  

Hotel Flóra, a.s.  

 

Stanovy spoločnosti sa navrhuje zmeniť takto:   

1) v článku 6 sa v bode 2. doterajšie znenie nahrádza týmto znením: „Akcie 

spoločnosti nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, sú vedené v 

Centrálnom depozitári cenných papierov SR ako zaknihované cenné papiere. 

Podľa § 154 ods. 3, Obchodného zákonníka je spoločnosť súkromná akciová 

spoločnosť.“, 

2) v článku 6 sa vypúšťa bod 5., 

3) v článku 9 sa vypúšťa bod 13. a doterajšie body 14. až 17. sa ďalej označujú ako 

body 13. až 16., 

4) v článku 9 sa vypúšťa bod 16. (predtým bod 17.), 

5) v článku 10 sa v bode 2. prvej vete vypúšťajú slová „a v oznámení o konaní 

valného zhromaždenia“ a v poslednej vete vypúšťajú slová „a oznámenia 

o konaní valného zhromaždenia“ a slová „a v oznámení“, 

6) v článku 10 sa v bode 3. v prvej vete vypúšťajú slová „alebo v oznámení“, 

7) v článku 13 sa v bode 3. v prvej vete vypúšťajú slová „a v oznámení o konaní 

valného zhromaždenia“ a v poslednej vete sa vypúšťajú slová „a oznámenia 

o konaní valného zhromaždenia“ a slová „a v oznámení“, 

8) v článku 18 sa v bode 5. vypúšťa písmeno b/ a jeho celé znenie, 

9) v článku 18 sa v bode 6. vypúšťajú slová „a oznámenie o konaní valného 

zhromaždenia“, vypúšťajú sa písmená f) až k) a celé ich znenie, 

10) v článku 18 sa doterajšie znenie bodu 7. nahrádza týmto znením „Spoločnosť 

najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia odošle na adresu bydliska 

alebo sídla akcionára pozvánku na valné zhromaždenie.“, 

11) v článku 18 sa v bode 8. v prvej vete vypúšťajú slová „a oznámenie o jeho 

konaní“ a v poslednej vete sa vypúšťajú slová „a v oznámení“, 

12) v článku 19 sa v bode 4. v písmene d) na konci dopĺňajú slová „ak spoločnosť 

vydá listinné akcie“, 

13) v článku 20 sa vypúšťa bod 6., doterajšie body 7. a 8. sa ďalej označujú ako body 

6. a 7., 

14) v článku 25 sa vypúšťa bod 8., doterajší bod 9. sa ďalej označuje ako bod 8., 

15) v článku 32 sa v bode 6. doterajšie znenie nahrádza týmto znením „Oznámenia 

určené verejnosti a akcionárom stanovené týmito stanovami sa uverejňujú 

spôsobom predpísaným týmito stanovami, inak uverejnením v periodickej tlačí 

s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy.“, 

16) v článku 34 sa znenie bodu 3. nahrádza týmto znením „Tieto stanovy po ich 

doplnení a zmene, nadobúdajú účinnosť dňom doručenia oznámenia Burzy 

cenných papierov v Bratislave, a.s. o tom, že obchodovanie s akciami spoločnosti 

na regulovanom trhu bolo skončené. 

 

 

Navrhovaná účinnosť: 

odo dňa doručenia oznámenia Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. o tom, že 

obchodovanie s akciami spoločnosti na regulovanom trhu bolo ukončené  

 

V Trenčianskych Tepliciach, 12.05.2021 

 

Predstavenstvo Hotel Flóra, a.s.  


