TLAČIVO č. 2
OZNÁMENIE ZMENY V OSOBE 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 akcionáraprávnickej osoby:
___________________________________________________
Titul akcionára – fyzickej osoby:
_______________________
Adresa trvalého pobytu akcionára – FO, sídlo akcionára – PO:
ulica/sídlo:_____________________________________________
obec/mesto/štát:_____________________________________________
PSČ:______________________________________________________

Údaje nového 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 akcionáraprávnickej osoby:
___________________________________________________
Titul akcionára – fyzickej osoby:
_______________________
Adresa trvalého pobytu akcionára – FO, sídlo akcionára - PO:
ulica/sídlo:_____________________________________________
obec/mesto/štát:_____________________________________________
PSČ: _____________________________________________________

Údaje o akciách, ktorých sa zmena týka:
Počet jednotlivých akcií, ktorých sa zmena týka:
____________________________________
Počet hromadných akcií, ktorých sa zmena týka:
____________________________________

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:
__________________________________________________________
__________________________________________________________

V súvislosti so zmenou v osobe akcionára týmto :
„žiadam / nežiadam“ o výmenu cenného papiera
pozn.: „žiadam / nežiadam“ – nehodiace sa preškrtnite.
Na vybavenie Vašej žiadosti o zmenu v osobe akcionára nie je nevyhnutné žiadať o
výmenu cenného papiera. V prípade, že aj napriek tomu požadujete výmenu cenného
papiera, nový cenný papier si bude potrebné prísť vyzdvihnúť osobne.

Prílohy:
____________________________
____________________________
____________________________

Dátum: ____________

________________________
Úradne1 osvedčený podpis
akcionára - žiadateľa

Poznámky:

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 tohto
formulára v počte vyhotovení zodpovedajúcom počtu spoluvlastníkov s vyplnenými
údajmi každého spoluvlastníka 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.
Akcionár svojim podpisom potvrdzuje, že všetky uvedené údaje v žiadosti sú pravdivé,
správne, úplné a aktuálne. Akcionár berie na vedomie, že spoločnosť Majetkový
Holding, a.s. spracúva jeho osobné údaje uvedené v tejto žiadosti na účel vedenia
zoznamu akcionárov podľa § 156 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a ďalej
potvrdzuje, že bol informovaný o spôsobe spracúvania osobných údajov2.
1 spoločnosť

môže akceptovať len úradne osvedčený podpis, pričom osvedčenie vykonal notár alebo

matrika
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 tiež na
webovej adrese spoločnosti- www.mholding.sk
2

