
                                               Hotel Flóra, a.s. 

so sídlom 17. novembra 14, 914 51  Trenčianske Teplice, IČO : 31 420 664   

 
 

Práva akcionárov a postup ich vykonávania  určujú  Stanovy  spoločnosti 

v článku 9 nasledovne: 
 

       -  Vlastníctvo akcií zakladá právo akcionárov zúčastňovať sa na riadení spoločnosti. Toto 

právo      akcionár uplatňuje zásadne na valnom zhromaždení, pričom musí rešpektovať 

organizačné opatrenia platné pre konanie valného zhromaždenia. Na valnom zhromaždení má 

akcionár právo hlasovať, požadovať  od  neho  vysvetlenia a  predkladať  návrhy. 

Predstavenstvo je povinné na valnom zhromaždení na požiadanie akcionára poskytnúť 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, je predstavenstvo povinné ich akcionárovi poskytnúť písomne 

najneskôr do 15 dní od konania valného zhromaždenia. Rozhodujúcim dňom na uplatnenie 

práv akcionára je deň určený v pozvánke a v oznámení o konaní valného zhromaždenia, 

určený v súlade s § 180 ods. 2 Obchodného zákonníka. 

 

-  Počet  hlasov  akcionára sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých  33,193 

€ pripadá 1  hlas. 

 

- Akcionár sa môže zúčastniť na valnom zhromaždení a vykonávať na ňom svoje práva   

osobne alebo v zastúpení prostredníctvom splnomocnenca na základe písomného 

plnomocenstva s úradne overeným podpisom akcionára (splnomocniteľa). Ak akcionár udelí 

splnomocnenie  na výkon hlasovacích práv spojených s tými istými akciami na jednom 

valnom zhromaždení  viacerým splnomocnencom, spoločnosť umožní hlasovanie tomu 

splnomocnencovi, ktorý sa na valnom zhromaždení zapísal do listiny prítomných skôr. Ak 

viacerí akcionári udelili písomné splnomocnenie na zastupovanie jednému splnomocnencovi, 

tento môže na valnom zhromaždení hlasovať za každého takto zastúpeného akcionára 

samostatne. 

Splnomocnencom akcionára na valnom zhromaždení  môže byť aj člen dozornej rady . 

V takomto prípade musia byť súčasťou splnomocnenia konkrétne pokyny na hlasovanie 

o každom uznesení , alebo bode programu valného zhromaždenia , o ktorom má člen dozornej 

rady ako splnomocnenec hlasovať v mene akcionára.  

Ak má akcionár akcie na viac ako jednom účte cenných papierov podľa osobitného predpisu, 

spoločnosť musí umožniť jeho zastúpenie jedným splnomocnencom, za každý takýto účet 

cenných papierov podľa osobitného predpisu. 

Plnomocenstvo sa musí v súlade s článkom 19, bod 4, odovzdať pri prezentácii pre účely 

evidencie 

  

- Každý akcionár  má právo požiadať súd o vyhlásenie neplatnosti rozhodnutia valného 

zhromaždenia, pokiaľ takéto rozhodnutie porušuje zákon, alebo stanovy, a to v lehote troch 

mesiacov odo dňa konania takéhoto valného zhromaždenia. Akcionár, ktorý sa zúčastní 

valného  zhromaždenia, môže toto právo uplatniť, iba ak podá protest do zápisnice z valného 

zhromaždenia.  

 

- Práva a povinnosti akcionárov, ktoré nie sú výslovne uvedené v tomto článku, sa spravujú 

ustanoveniami týchto stanov a platných právnych predpisov Slovenskej republiky. 



Akcionár nesmie vykonávať práva akcionára na ujmu práv a oprávnených záujmov      

ostatných akcionárov. 

 

  

 

 - Stanovy spoločnosti neumožňujú akcionárovi právo hlasovať korešpondenčne podľa §     

   190a Obchodného zákonníka  a ani neumožňujú účasť a hlasovanie  na valnom    

   zhromaždení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa § 190d  Obchodného   

   zákonníka 

 

 

 

 

 

Trenčianske Teplice , 23.5.2019 

 

   

 

 

 

                                                                           Predstavenstvo akciovej spoločnosti 

  Hotel Flóra Trenčianske Teplice 
 

 


