
Tento návrh uznesenia je uverejnený na webovom sídle spoločnosti www.cessi.sk  v súlade s ustanovením   

§ 184a ods. 2 pís. c) a d) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení. 

 

Návrh uznesenia riadneho valného zhromaždenia spoločnosti 

 

MPC CESSI a.s. 

so sídlom Mlynská 22, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31 651 445, 

 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 247/V  

(ďalej len „spoločnosť“) 

 

o premene podoby a formy akcií spoločnosti MPC CESSI a.s. zo zaknihovaných akcií na doručiteľa 

na listinné akcie na meno 

 

Predstavenstvo spoločnosti týmto mimoriadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti, ktoré sa uskutoční 

dňa 30. októbra 2014 o 10.00  hod. v sídle spoločnosti k bodu č. 3 programu mimoriadneho valného 

zhromaždenia,  

predkladá  

nasledovný návrh  

 

uznesenia č. 3: 

 

„Mimoriadne valné zhromaždenie v súlade s ustanovením § 187 ods. 1, písm. f) a k) zákona č. 

513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a § 10 ods. 2, § 11 ods. 2 zákona č. 566/2001 

Z.z. o cenných papieroch v platnom znení rozhodlo o premene podoby a formy akcií vydaných 

spoločnosťou MPC CESSI a.s., so sídlom Mlynská 22, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31 651 445, 

zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 247/V, ISIN 

CS0009021456, v počte 96 851 kusov, menovitá hodnota jednej akcie 34,- EUR, na listinnú podobu 

akcií vo forme na meno, s menovitou hodnotou jednej akcie 34,- EUR, v počte 96 851 kusov. Toto 

rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni, ktorým Burza cenných papierov 

v Bratislave, a.s. skončí s obchodovaním so všetkými zaknihovanými akciami spoločnosti MPC 

CESSI a.s., v počte 96 851 kusov, menovitá hodnota jednej akcie 34,- EUR, vo forme na doručiteľa, 

na regulovanom trhu. 

 

Mimoriadne valné zhromaždenie poveruje predstavenstvo spoločnosti MPC CESSI a.s., aby 

vykonalo všetky potrebné kroky spojené s premenou podoby a formy akcií vydaných spoločnosťou 

MPC CESSI a.s.. Realizácia premeny akcií na listinné akcie na meno je podmienená dodržaním 

formálneho postupu podľa platnej právnej úpravy. Mimoriadne valné zhromaždenie rozhodlo, že 

lehota, v ktorej si akcionári spoločnosti MPC CESSI a.s. majú právo vyzdvihnúť listinné akcie na 

meno je 30 dní odo dňa uverejnenia rozhodnutia o zrušení registrácie zaknihovaných akcií na 

doručiteľa vydaných spoločnosťou MPC CESSI a.s. v súlade s platnou právnou úpravou. Zároveň 

mimoriadne valné zhromaždenie rozhodlo, že počas doby realizácie premeny akcií na listinné akcie 

na meno, a to až do zrušenia emisie doterajších akcií v zaknihovanej podobe v Centrálnom 

depozitári cenných papierov, a.s., bude spoločnosť MPC CESSI a.s. zvolávať valné zhromaždenie a 

inak komunikovať s akcionármi, právnickými a fyzickými osobami a orgánmi verejnej moci ako 

akciová spoločnosť s akciami v zaknihovanej podobe vo forme na doručiteľa.“ 

 

 

_____________________ 

Ing. Vladimír Skoupil 

predseda predstavenstva 

http://www.cessi.sk/

