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Výsledky hlasovania  

na riadnom valnom zhromaždení konanom dňa 20.6.2013 
 
 
Uznesenie č. 1/XXI/13 
Riadne valné zhromaždenie volí:  
predseda valného zhromaždenia:   Ing. Leopold Duchovič, CSc. 
zapisovateľ:      Mgr. Mária Trnková 
overovatelia zápisnice:    Ing. Pavol Meluš, Ph.D. 

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

Ing. Valéria Okelová 
 
Výsledok hlasovania:  
počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:      38 337  
pomerná časť základného imania, ktoré platné hlasy predstavujú:    59,15 %  
celkový počet odovzdaných platných hlasov: 38 337 
 za:       38 337 hlasov t.j. 100 % prítomných  
 proti:               0 hlasov, t.j.    0 % prítomných  
 zdržalo sa:              0 hlasov, t.j.    0 % prítomných 
 
 
Uznesenie č. 2/XXI/13 
Valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2012, 
tak, ako ju predložilo predstavenstvo.   
 
Výsledok hlasovania:  
počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:      38 337  
pomerná časť základného imania, ktoré platné hlasy predstavujú:    59,15 %  
 
celkový počet odovzdaných platných hlasov: 38 337 
za:       38 337  hlasov t.j. 100 % prítomných  
 proti:               0 hlasov, t.j.     0 % prítomných  
 zdržalo sa:              0 hlasov, t.j.     0 % prítomných 
 
 
Uznesenie č. 3/XXI/13 
Valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje rozdelenie zisku spoločnosti VIPO a. s. za rok 
2012 nasledovne:  
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Výsledok hlasovania:  
počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:      38 337 
pomerná časť základného imania, ktoré platné hlasy predstavujú:    59,15 %  
celkový počet odovzdaných platných hlasov: 38 337 
 za:       38 198 hlasov t.j. 99,64 % prítomných  
 proti:               0 hlasov, t.j.  0,00 % prítomných  
 zdržalo sa:          139 hlasov, t.j.  0,36 % prítomných 
 
Uznesenie č. 4/XXI/13 
Valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje výročnú správu spoločnosti za rok 2012.           
 
Výsledok hlasovania:  
počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:      38 337  
pomerná časť základného imania, ktoré platné hlasy predstavujú:    59,15 %  
celkový počet odovzdaných platných hlasov: 38 337 
 za:       38 337  hlasov t.j. 100 % prítomných  
 proti:               0 hlasov, t.j.     0 % prítomných  
 zdržalo sa:              0 hlasov, t.j.     0 % prítomných 
 
 


