Poučenie akcionára podľa § 184a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
Akcionár má právo:
- zúčastniť sa na valnom zhromaždení a právo hlasovať na ňom,
- požadovať na valnom zhromaždení informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí
spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia
s predmetom rokovania valného zhromaždenia a uplatňovať na ňom návrhy;
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
odpovedi priamo na rokovaní valného zhromaždenia odkázať na internetovú stránku
spoločnosti, ak ju má zriadenú, a to za podmienky, že táto obsahuje odpoveď na jeho
žiadosť vo formáte otázka – odpoveď. Ak internetová stránka spoločnosti neobsahuje
požadovanú informáciu alebo obsahuje neúplnú informáciu, rozhodne súd na základe
návrhu akcionára o povinnosti spoločnosti požadovanú informáciu poskytnúť. Právo
akcionára zanikne, ak ho akcionár neuplatní do 1 mesiaca od konania valného
zhromaždenia, na ktorom požiadal predstavenstvo spoločnosti alebo dozornú radu
spoločnosti o poskytnutie informácie.
- ak má sám alebo s ďalšími akcionármi akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje
najmenej 5 % základného imania, má právo s uvedením dôvodu zaradiť ním určenú
záležitosť do programu rokovania valného zhromaždenia ; (§ 181 ods. 1, 184a ods. 1b)
predstavenstvo zaradí nimi navrhovanú záležitosť na program rokovania valného
zhromaždenia, ktoré 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 nimi 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 za účasti
a so súhlasom všetkých akcionárov spoločnosti; predstavenstvo je povinné oznámenie
doplnenia programu zaslať alebo uverejniť do 10 pred konaním valného zhromaždenia
vždy, ak ho vyššie uvedení akcionári doručia najneskôr 20 dní pred konaním valného
zhromaždenia
- ak má sám alebo s ďalšími akcionármi akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje
najmenej 5 % základného imania, môže s uvedením dôvodu písomne požadovať
zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia na prerokovanie navrhovaných
záležitostí; predstavenstvo zvolá mimoriadne valné zhromaždenie tak, aby sa konalo
najneskôr do 40 dní odo dňa, keď mu bola doručená žiadosť o jeho zvolanie.
Predstavenstvo nie je oprávnené meniť navrhovaný program valného zhromaždenia.
Predstavenstvo je oprávnené navrhovaný program valného zhromaždenia doplniť iba
so súhlasom osôb, ktoré požiadali o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia.
Žiadosti týchto akcionárov možno vyhovieť iba vtedy, ak preukážu, že sú majiteľmi

akcií najmenej tri mesiace pred uplynutím lehoty na zvolanie mimoriadneho valného
zhromaždenia uvedenou vyššie.
Akcionár sa môže zúčastniť valného zhromaždenia v zastúpení na základe písomného
splnomocnenia. Spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní, zmene udeleného
splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca elektronicky na adrese vipo@vipo.sk, ktoré
musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom alebo osobne pri registrácii účasti
na valnom zhromaždení s overeným podpisom splnomocniteľa. Vzor písomného
splnomocnenia je uvedený v prílohe.

Splnomocnenie
na účasť na valnom zhromaždení akcionárov VIPO a. s.
(vzor pre fyzickú osobu)

Splnomocniteľ:
Meno, priezvisko, titul:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Bydlisko:
splnomocňujem týmto splnomocnenca:
Meno, priezvisko, titul:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Bydlisko:
Číslo OP:
aby ma zastúpil ako akcionára na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti VIPO a. s.,
so sídlom gen. Svobodu 1069/4 Partizánske, IČO 31409911, ktoré sa bude konať dňa
29.6.2010.
Splnomocnenie sa vzťahuje na všetky úkony vo vzťahu k účasti a hlasovaniu v plnom
rozsahu právomocí akcionára.
Splnomocnenec je oprávnený v uvedenej veci konať bez obmedzenia.
Toto splnomocnenie zanikne, ak sa splnomocniteľ zúčastní na riadnom valnom
zhromaždení.

Miesto, dátum

Meno a priezvisko splnomocniteľa
(overený podpis)

Splnomocnenie prijímam v plnom rozsahu.
Miesto, dátum

Meno a priezvisko splnomocnenca
(podpis)

Splnomocnenie
na účasť na valnom zhromaždení akcionárov VIPO a. s.
(vzor pre právnickú osobu)
Splnomocniteľ: Názov spoločnosti, sídlo, IČO, zápis v OR
zastúpená
Meno, priezvisko, titul osôb – štatutárneho orgánu, funkcia v štatutárnom orgáne:
splnomocňuje týmto splnomocnenca:
Meno, priezvisko, titul:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Bydlisko:
Číslo OP:
aby spoločnosť zastúpil ako akcionára na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti
VIPO a. s., so sídlom gen. Svobodu 1069/4 Partizánske, IČO 31409911, ktoré sa bude
konať dňa 29.6.2010.
Splnomocnenie sa vzťahuje na všetky úkony vo vzťahu k účasti a hlasovaniu v plnom
rozsahu právomocí akcionára.
Splnomocnenec je oprávnený v uvedenej veci konať bez obmedzenia.
Toto splnomocnenie zanikne, ak sa splnomocniteľ zúčastní na riadnom valnom
zhromaždení.

Miesto, dátum
Meno a priezvisko – štatutárny orgán
(overený podpis)

Meno a priezvisko – štatutárny orgán
(overený podpis)
Splnomocnenie prijímam v plnom rozsahu.
Miesto, dátum

Meno a priezvisko splnomocnenca
(podpis)

K splnomocneniu sa pripája platný výpis z obchodného registra spoločnosti.

