ŽIADOSŤ O ZOHĽADNENIE (ZABEZPEČENIE ZÁPISU)
ZMENY V OSOBE 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
Údaje predchádzajúceho akcionára:
Rodné
číslo
predchádzajúceho
akcionára
predchádzajúceho akcionára – právnickej osoby:
sa uvádza číslo pridelené v SR príslušným štátnym
zahraničnej fyzickej osobe sa uvádza rodné číslo,
narodenia.)

–
fyzickej
osoby
a IČO
(Pri zahraničnej právnickej osobe
orgánom, ak bolo pridelené. Pri
ak bolo pridelené, inak dátum

Špecifikácia typu predchádzajúceho akcionára podľa kódu:
1 - tuzemská právnická osoba
2 - zahraničná právnická osoba
3 - tuzemská fyzická osoba
4 - zahraničná fyzická osoba
Štátna príslušnosť predchádzajúceho akcionára: (Vyplniť podľa dokladu totožnosti
pri fyzickej osobe a podľa sídla pri právnickej osobe.)
Slovom: .............................................
Priezvisko
predchádzajúceho
akcionára
predchádzajúceho akcionára - právnickej osoby:

fyzickej

osoby

a názov

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

Titul predchádzajúceho akcionára – fyzickej osoby:
Adresa predchádzajúceho akcionára - ulica, číslo:

Adresa predchádzajúceho akcionára – obec: (dodacia pošta)

Adresa predchádzajúceho akcionára – PSČ:

Údaje nového akcionára:
Rodné číslo nového akcionára – fyzickej osoby a IČO nového 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 nového akcionára podľa kódu:
1 - tuzemská právnická osoba
2 - zahraničná právnická osoba
3 - tuzemská fyzická osoba
4 - zahraničná fyzická osoba
Štátna príslušnosť nového akcionára: (Vyplniť podľa dokladu totožnosti pri fyzickej
osobe a podľa sídla pri právnickej osobe.)
Slovom .............................................
Priezvisko nového akcionára - fyzickej osoby a názov nového akcionára právnickej osoby:

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

Titul nového akcionára – fyzickej osoby:
Adresa nového akcionára - ulica, číslo:

Adresa nového akcionára – obec: (dodacia pošta)

Adresa nového akcionára – PSČ:

Údaje o akciách, ktorých sa zmena týka :
Počet jednotlivých akcií, ktorých sa zmena týka, vrátane jednotlivých akcií
nahradených hromadnými akciami, ktorých sa zmena týka:
Počet hromadných akcií, ktorých sa zmena týka:
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Číselné označenie hromadných akcií, ktorých sa zmena týka:
Čísla: .............................................
Číselné označenie jednotlivých akcií, ktorých sa zmena týka a ktoré nie sú
nahradené hromadnými akciami: (Pri väčšom počte jednotlivých akcií uviesť čísla vo
forme od č. do č.)
Čísla: .............................................
Iné právne skutočnosti:
.............................................
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, ak
ďalej nie je uvedené inak. Údaje v rámčekoch vyplňte zľava. Pri zmene v osobe akcionára
z dôvodu prevodu akcií, žiadosť podáva predchádzajúci akcionár.
Ak sa na strane predchádzajúceho alebo nového akcionára jedná o spoluvlastníkov, môže
sa jedna žiadosť týkať len akcií, u ktorých sa jedná o rovnakých spoluvlastníkov
s totožnými spoluvlastníckymi podielmi. V uvedenom prípade sa pridá strana 1 alebo 2
tohto formulára v počte vyhotovení zodpovedajúcom počtu spoluvlastníkov s vyplnenými
údajmi každého spoluvlastníka, pridané strany sa očíslujú dodatkovým číslom
označujúcim ich poradie vo forme 1.1, 1.2 atď. alebo 2.1, 2.2 atď. a v iných právnych
skutočnostiach sa uvedie počet spoluvlastníkov na strane predchádzajúceho alebo
nového akcionára a spoluvlastnícky podiel jednotlivých spoluvlastníkov určených rodným
číslom alebo IČO.
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