
Príloha č. 3 

 
Poučenie akcionárov 

podľa § 180 ods. 1 a § 181 ods. 1 

Obchodného zákonníka 
 

 

Akcionár, ktorý je v rozhodujúci deň, t.j. 12. 06. 2023, 

akcionárom spoločnosti ZTS Sabinov, a.s., má právo sa 

zúčastniť riadneho valného zhromaždenia, konaného dňa 15. 06. 

2023 o  8:00 hod. v priestoroch spoločnosti ZTS Sabinov, a.s. 

na Hollého ulici č. 27 v Sabinove, a hlasovať na ňom. 

Akcionár je oprávnený hlasovať na valnom zhromaždení za 

prijatie, neprijatie alebo je oprávnený zdržať sa hlasovania o 

navrhovaných uzneseniach, a to zdvihnutím hlasovacieho lístka 

s vyznačeným počtom hlasov, ktorý dostane pri prezentácii.  

Akcionár na valnom zhromaždení má právo požadovať 

informácie a vysvetlenia, týkajúce sa záležitostí spoločnosti 

alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia 

s  predmetom rokovania riadneho valného zhromaždenia, 

a uplatňovať na ňom návrhy. 

Akcionár má právo v rámci prerokovania konkrétneho bodu 

programu požadovať o ňom informácie, vysvetlenia týkajúce sa 

tohto bodu programu. Zároveň je oprávnený v rámci prerokovania 

bodu programu podávať návrhy na zmenu navrhovaných uznesení 

k danému bodu programu. 

Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom jeho menovitej 

hodnoty akcií, ktoré vlastní, k výške základného imania, 

pričom na každých 23,- € menovitej hodnoty jeho akcií pripadá 

jeden hlas. 

Akcionár/akcionári, ktorí majú akcie v menovitej hodnote 

najmenej 5% základného imania, môžu písomne s uvedením dôvodu 

požiadať o zaradenie nimi určenej záležitosti do programu 

rokovania valného zhromaždenia, a  to v lehote najneskôr do 20 

dní pred dátumom konania valného zhromaždenia.  

Akcionár, ktorý je majiteľom akcií na doručiteľa a ktorý 

zriadil na akcie spoločnosti záložné právo v prospech 

spoločnosti podľa § 184 ods.3 Obchodného zákonníka, má právo 

požiadať o zaslanie oznámenia o  konaní valného zhromaždenia, 

príp. kópie účtovnej závierky, na svoj náklad a nebezpečenstvo 

na ním uvedenú adresu. 

 Akcionár má tiež právo vyžiadať si zoznam osôb, ktoré sa 

navrhujú za členov jednotlivých orgánov spoločnosti s uvedením 

navrhovanej funkcie, prípadne jeho zaslanie na akcionárom 

uvedenú adresu na vlastné náklady a nebezpečenstvo. 

 


