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ŽIADOSŤ O ZOHĽADNENIE (ZABEZPEČENIE ZÁPISU)  
ZMENY ÚDAJOV AKCIONÁRA 

 
Identifikácia emitenta: 
Železiarne Podbrezová a.s. 
Kolkáreň 35, 97681 Podbrezová 
IČO: 31 562 141 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka 
číslo: 69/S  
 
 
Doterajšie údaje akcionára: 
 

Rodné číslo akcionára – fyzickej osoby a IČO akcionára – právnickej osoby: (Pri 
zahraničnej právnickej osobe sa uvádza číslo pridelené v SR príslušným štátnym 
orgánom, ak bolo pridelené. Pri zahraničnej fyzickej osobe sa uvádza rodné číslo, ak bolo 
pridelené, inak dátum narodenia.)  

          

Špecifikácia typu akcionára podľa kódu:  
  1 - tuzemská právnická osoba     
  2 - zahraničná právnická osoba 
  3 - tuzemská fyzická osoba 
  4 - zahraničná fyzická osoba                            

 

Štátna príslušnosť akcionára: (Vyplniť podľa dokladu totožnosti pri fyzickej osobe a 
podľa sídla pri právnickej osobe.)  

Slovom ............................................. 

Priezvisko akcionára - fyzickej osoby a názov akcionára -  právnickej osoby:  
                         
                         

Meno akcionára  - fyzickej osoby a pokračovanie názvu akcionára -  právnickej 
osoby: 
                         
                         

Titul akcionára – fyzickej osoby: 
      

Adresa akcionára - ulica, číslo: 
                         
                         

Adresa akcionára – obec: (dodacia pošta) 
                         
                         

Adresa akcionára – PSČ:  
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Aktuálne údaje akcionára: (Vyplniť len údaje, ktoré sa zmenili.) 
 

Rodné číslo akcionára – fyzickej osoby a IČO akcionára – právnickej osoby: (Pri 
zahraničnej právnickej osobe sa uvádza číslo pridelené v SR príslušným štátnym 
orgánom, ak bolo pridelené. Pri zahraničnej fyzickej osobe sa uvádza rodné číslo, ak bolo 
pridelené, inak dátum narodenia.)  

          

Špecifikácia typu akcionára podľa kódu:  
  1 - tuzemská právnická osoba     
  2 - zahraničná právnická osoba 
  3 - tuzemská fyzická osoba 
  4 - zahraničná fyzická osoba                            

 

Štátna príslušnosť akcionára: (Vyplniť podľa dokladu totožnosti pri fyzickej osobe a 
podľa sídla pri právnickej osobe.)  

Slovom ............................................. 

Priezvisko akcionára - fyzickej osoby a názov akcionára -  právnickej osoby:  
                         
                         

Meno akcionára  - fyzickej osoby a pokračovanie názvu akcionára -  právnickej 
osoby: 
                         
                         

Titul akcionára – fyzickej osoby: 
      

Adresa akcionára - ulica, číslo: 
                         
                         

Adresa akcionára – obec: (dodacia pošta) 
                         
                         

Adresa akcionára – PSČ:  
     

 
Dátum: ............................................. ............................................. 
 Úradne osvedčený podpis 
 akcionára - žiadateľa  
 
Poznámky:  
Pokiaľ nepostačuje na uvedenie všetkých údajov o niektorej skutočnosti tento formulár, 
ďalšie údaje o uvedenej skutočnosti uveďte na čistom papieri a doložte ako prílohu. Údaje 
v rámčekoch vyplňte zľava. 
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