
 

Toto poučenie je uverejnené na webovom sídle spoločnosti MPC CESSI a.s. www.cessi.sk v súlade s 

ustanovením § 184a ods. 1 písm. b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení. 

Poučenie o práve akcionára spoločnosti MPC CESSI a.s.  

požadovať na valnom zhromaždení informácie a vysvetlenia 
podľa § 180 ods. 1 a § 184a ods. 1 písm. b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení  

 

Akcionár je oprávnený požadovať na valnom zhromaždení informácie a vysvetlenia týkajúce sa 

záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania 

valného zhromaždenia. 

 

 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. Predstavenstvo môže 

akcionára vo svojej písomnej informácii alebo v odpovedi priamo na rokovaní valného zhromaždenia 

odkázať na webové sídlo spoločnosti, ak ho má zriadené, a to za podmienky, že toto obsahuje odpoveď na 

jeho žiadosť vo formáte otázka - odpoveď. Ak webové sídlo spoločnosti neobsahuje požadovanú informáciu 

alebo obsahuje neúplnú informáciu, rozhodne súd na základe návrhu akcionára o povinnosti spoločnosti 

požadovanú informáciu poskytnúť. 

 

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. 

 

 

Poučenie o práve akcionára spoločnosti MPC CESSI a.s. 

zaradiť ním určenú záležitosť do programu rokovania valného zhromaždenia 
podľa § 181 ods. 1 a § 184a ods. 1 písm. b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení  

 
Predstavenstvo zaradí záležitosť určenú akcionármi uvedenými v § 181 ods. 1 Obchodného zákonníka (t.j. 

akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného 

imania) na program rokovania valného zhromaždenia; valné zhromaždenie je povinné túto záležitosť 

prerokovať; žiadosť o doplnenie programu musí byť odôvodnená alebo k nej musí byť pripojený návrh 

uznesenia valného zhromaždenia, inak sa valné zhromaždenie nemusí takouto žiadosťou zaoberať. 

 

Ak žiadosť o zaradenie určenej záležitosti bola doručená po zaslaní pozvánky na valné zhromaždenie alebo 

po uverejnení oznámenia o konaní valného zhromaždenia, zašle alebo uverejní predstavenstvo doplnenie 

programu valného zhromaždenia spôsobom ustanoveným zákonom a určeným stanovami na zvolávanie 

valného zhromaždenia najmenej 10 dní pred konaním valného zhromaždenia; ak takéto oznámenie doplnenia 

programu valného zhromaždenia nie je možné, možno zaradiť určenú záležitosť na program rokovania 

valného zhromaždenia len podľa § 185 ods. 2 Obchodného zákonníka; predstavenstvo je povinné oznámenie 

doplnenia programu zaslať alebo uverejniť do 10 dní pred konaním valného zhromaždenia vždy, ak ho 

akcionári podľa § 181 ods. 1 Obchodného zákonníka doručia najneskôr 20 dní pred konaním valného 

zhromaždenia. 
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