
Výsledky hlasovania 
na riadnom valnom zhromaždení VIPO a. s. konanom 27.6.2012 

 
 

 
Uznesenie č. 1/XX/12 

Valné zhromaždenie volí za:   
- predsedu valného zhromaždenia:  Ing. Karol Vanko 
- zapisovateľa:       Mgr. Mária Trnková  
- overovateľov zápisnice:     Ing. Pavol Meluš, PhD.  

Ing. Marián Šesták  
- osoby poverené sčítaním hlasov:  Ing. Pavol Duchovič 

Ing. Valéria Okelová  
      
Výsledok hlasovania:  
 počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:     54 181  
 pomerná časť základného imania, ktoré platné hlasy predstavujú: 83,6 %  
 celkový počet odovzdaných platných hlasov:  
 za:       54 181 hlasov, t.j. 100 % prítomných  
 proti:      0  
 zdržalo sa:     0  
   
 

 
Uznesenie č. 2/XX/12 

Valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2011.   
Výsledok hlasovania:  
 počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:      54 181  
 pomerná časť základného imania, ktoré platné hlasy predstavujú:    83,6 %  
 celkový počet odovzdaných platných hlasov:  
 za:       54 181 hlasov, t. j. 100 % prítomných  
 proti:      0  
 zdržalo sa:     0  
 

 
Uznesenie č. 3/XX/12 

Valné zhromaždenie spoločnosti neschválilo návrh uznesenia č. 3/XX/12 na rozdelenie 
zisku spoločnosti VIPO a. s. za rok 2011 nasledovne:  
− prídel do zákonného rezervného fondu       32 420,60 EUR 
− prídel do sociálneho fondu           20 000,00 EUR 
- tantiémy pre členov orgánov  spoločnosti  15 000,00 EUR  
− prídel do nerozdeleného zisku   256 785,17 EUR  
Výsledok hlasovania:  
počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:      54 181  
pomerná časť základného imania, ktoré platné hlasy predstavujú:    83,6 %  
celkový počet odovzdaných platných hlasov: 54 181 
 za:       22 776 hlasov t.j. 42,04 % prítomných  
 proti:      31 405 hlasov, t.j. 57,96 % prítomných  
 zdržalo sa:     0 
 



 

 
Uznesenie č. 4/XX/12 

Valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje výročnú správu za rok 2011.           
Výsledok hlasovania:  
počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:      54 181 
pomerná časť základného imania, ktoré platné hlasy predstavujú:    83,6 %  
celkový počet odovzdaných platných hlasov: 54 181 
 za:       54 181 hlasov t.j. 100 % prítomných  
 proti:      0  
 zdržalo sa:     0 
 
 

 
Uznesenie č. 5/XX/12 

Valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje zmenu stanov spoločnosti VIPO a. s. nasledovne: 
Čl. 2. Predmet podnikania sa dopĺňa o nasledovné činnosti: 
a) informatívne meranie, testovanie, analýzy a kontroly 
b) činnosť autorizovanej osoby 
c) vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti 
d) poradenstvo pri riešení spotrebiteľských reklamácií 
e) činnosť notifikovanej osoby č. 2369 Európskej únie 
 
Výsledok hlasovania:  
počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:      54 181  
pomerná časť základného imania, ktoré platné hlasy predstavujú:    83,6 %  
celkový počet odovzdaných platných hlasov: 54 181 
 za:       54 181 hlasov t.j. 100 % prítomných  
 proti:      0  
 zdržalo sa:     0 
 

 
Uznesenie č. 6/XX/12 

Valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje audítora na výkon auditu spoločnosti audítorskú 
spoločnosť TPA, s.r.o., so sídlom Garbiarska 905, 031 01 Liptovský Mikuláš, licencia 
UDVA, ev. č. 367, IČO: 46 318 884 , registrovanú v Obchodnom registri Okresného súdu v 
Žiline, odd. Sro, vl. č. 55215/L. 
 
Výsledok hlasovania:  
počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:      54 181 
pomerná časť základného imania, ktoré platné hlasy predstavujú:    83,6 %  
celkový počet odovzdaných platných hlasov: 54 181 
 za:       54 181 hlasov t.j. 100 % prítomných  
 proti:      0  
 zdržalo sa:     0 
 
 
Uznesenie č. 7/XX/12  
 

(opakované hlasovanie o návrhu na rozdelenie zisku za rok 2011) 



Valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje návrh na rozdelenie zisku spoločnosti VIPO a. s. 
za rok 2011 nasledovne:  
− prídel do zákonného rezervného fondu       32 420,60 EUR 
− prídel do sociálneho fondu           20 000,00 EUR  
- tantiémy pre členov orgánov  spoločnosti  15 000,00 EUR  
− prídel do nerozdeleného zisku   256 785,17 EUR  
 
Výsledok hlasovania:  
počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:      54 181  
pomerná časť základného imania, ktoré platné hlasy predstavujú:    83,6 %  
celkový počet odovzdaných platných hlasov: 54 181 
 za:       38 082 hlasov t.j. 70,29 % prítomných  
 proti:      16 099 hlasov, t.j. 29,71 % prítomných  
 zdržalo sa:     0 
 
 
 


