
TLAČIVO č. 1 
  OZNÁMENIE O ZMENE OSOBNÝCH ÚDAJOV AKCIONÁRA 

Identifikácia emitenta: 

Majetkový Holding, a.s., IČO: 35 823 364 zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu v Bratislave oddiel: Sa, vložka č. 2846/B, so sídlom 
Staromestská 3, 811 03 Bratislava 

 

Doterajšie údaje akcionára: 
 
Rodné číslo akcionára – fyzickej osoby a IČO akcionára – právnickej 
osoby: (Pri zahraničnej právnickej osobe sa uvádza číslo pridelené v SR) 
 
________________________ 
 
Špecifikácia typu akcionára podľa kódu:  
  1 - tuzemská právnická osoba     
  2 - zahraničná právnická osoba 
  3 - tuzemská fyzická osoba 
  4 - zahraničná fyzická osoba     
                        

 
 
Štátna príslušnosť akcionára:   
Slovom ________________________ 
 
Meno a priezvisko akcionára-fyzickej osoby/Obchodné meno akcionára- 
právnickej osoby:  
________________________________________ 
 
Titul akcionára – fyzickej osoby: 
____________________ 
 
Adresa trvalého pobytu akcionára – FO, sídlo akcionára – PO: 
ulica/sídlo:_____________________________________________ 
PSČ a obec/mesto/štát:_______________________________________ 
 



Korešpondenčná adresa akcionára – FO, sídlo akcionára – PO (netreba 
vyplniť ak sa zhoduje s adresou trvalého bydliska): 
Ulica a číslo: ____________________________________________ 
PSČ a obec/mesto/štát:________________________________________ 
 
e –mail:_______________________________________________ 

 

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

 
 
Štátna príslušnosť akcionára:   
Slovom ________________________ 
 
Meno a priezvisko akcionára-fyzickej osoby/Obchodné meno akcionára- 
právnickej osoby:  
________________________________________ 
 
Titul akcionára – fyzickej osoby: 
____________________ 
 
Adresa trvalého pobytu akcionára – FO, sídlo akcionára – PO: 
ulica/sídlo:_____________________________________________ 
PSČ a obec/mesto/štát:_______________________________________ 



 
Korešpondenčná adresa akcionára – FO, sídlo akcionára – PO (netreba 
vyplniť ak sa zhoduje s adresou trvalého bydliska): 
Ulica a číslo: ____________________________________________ 
PSČ a obec/mesto/štát:________________________________________ 
e –mail:_______________________________________________ 
 

Žiadosť o výmenu akcie v súvislosti so zmenou osobných údajov 
akcionára 

„žiadam / nežiadam“  

pozn.: nehodiace sa preškrtnite  

Na vybavenie Vašej žiadosti nie je nevyhnutné žiadať o výmenu akcie. V 
prípade, že aj napriek tomu požadujete výmenu akcie, novú akciu si bude 
potrebné prísť vyzdvihnúť osobne.  

 

Žiadosť o zasielanie všetkej korešpondencie výlučne ( vrátane pozvánok 
na valné zhromaždenia) na moju horeuvedenú emailovú adresu:  

„žiadam / nežiadam“   

pozn.: nehodiace sa preškrtnite. V prípade ak si zvolíte tento spôsob zasielania 
korešpondencie, nie je možné zasielať ju aj na korešpondenčnú adresu. 

  

Žiadosť o zasielanie všetkej korešpondencie ( vrátane pozvánky na valné 
zhromaždenia) výlučne na korešpondenčnú adresu:  

„žiadam / nežiadam“   

pozn.: nehodiace sa preškrtnite. V prípade ak si zvolíte tento spôsob zasielania 
korešpondencie, nie je možné zasielať ju aj na emailovú adresu. 

Prílohy :  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 V ......................... dňa .......................... 

 .....................................
 Úradne1 osvedčený podpis 

 akcionára - žiadateľa  
 



Poznámky:  

Akcionár svojim podpisom potvrdzuje, že všetky uvedené údaje v žiadosti sú pravdivé, 
správne, úplné a aktuálne. Akcionár beriem na vedomie, že spoločnosť Majetkový 
Holding, a.s. spracúva jeho osobné údaje uvedené v tejto žiadosti na účel vedenia 
zoznamu akcionárov podľa § 156 zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a beriem na 
vedomie, že osobný údaj „email“ bude spoločnosť spracúvať pre účel oprávneného 
záujmu kontaktovať akcionára a ďalej potvrdzuje, že bol informovaný o spôsobe 
spracúvania osobných údajov v Spoločnosti2.  
1 spoločnosť môže akceptovať úradne overený podpis, pričom osvedčenie vykonal notár alebo 
matrika 

2 od 25.5.2018 sa uplatňuje Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa 
zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) 3 zákon č. 18/2018 
Z.z. o ochrane osobných údajov; aktuálne znenie informácií o spracúvaní osobných údajov podľa 
článku 13 GDPR a § 19 zákona o ochrane osobných údajov je dostupné v sídle spoločnosti a na 
webovej adrese spoločnosti- www.mholding.sk 

 


