
ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV HLASOVANIA 
RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA SPOLOČNOSTI Slovryb, a.s. 

KONANÉHO DŇA 30. APRÍLA 2022 V ŽILINE 
 

(§ 188, ods. 3, písm. b/ Obchodného zákonníka) 
 

 
Návrh predstavenstva, aby predsedom VZ bol p. Ivan Orovčík  
 

Hlasovanie o prednesenom návrhu:  

za návrh: 46 (slovom: štyridsaťšesť) hlasov  

proti návrhu: 0 (slovom: nula) hlasov 

hlasovania sa zdržalo: 0 (slovom: nula) hlasov  

nehlasovali: 3 (slovom: tri) hlasy 
 

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 46 (slovom: štyridsaťšesť)  

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 137(slovom: jednostotridsaťsedem)  

Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú:  

32,62 (slovom: tridsaťdva celých a šesťdesiatdva stotín) %  

Podiel hlasujúcich za z celkového počtu prítomných hlasov akcionárov:  

93,88 (slovom: deväťdesiattri a osemdesiatosem stotín) %  

Podiel hlasujúcich proti z celkového počtu prítomných hlasov akcionárov:  

0,00 (slovom: nula celých a nula stotín) %  

Podiel hlasujúcich, ktorí sa zdržali hlasovania z celkového počtu prítomných hlasov akcionárov:  

0,00 (slovom: nula celých a nula stotín) %  

 

Návrh bol schválený  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Návrh predstavenstva, aby bol zapisovateľom priebehu VZ p. Ing. Ján Pika  
 

Hlasovanie o prednesenom návrhu:  

za návrh: 41 (slovom: štyridsaťjeden) hlasov  

proti návrhu: 0 (slovom: nula) hlasov 

hlasovania sa zdržalo: 0 (slovom: nula) hlasov 

zdržalo sa: 8 (osem) hlasov  
 

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 41 (slovom: štyridsaťjeden)  

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 132 (slovom: jednostotridsaťdva)  

Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú:  

31,43 (slovom: tridsaťjeden celých a štyridsaťtri stotín) %  

Podiel hlasujúcich za z celkového počtu prítomných hlasov akcionárov:  

83,67 (slovom: osemdesiattri celých a šeťdesiatsedem stotín) %  

Podiel hlasujúcich proti z celkového počtu prítomných hlasov akcionárov:  

0,00 (slovom: nula celých a nula stotín) %  

Podiel hlasujúcich, ktorí sa zdržali hlasovania z celkového počtu prítomných hlasov akcionárov:  

0,00 (slovom: nula celých a nula stotín) %  

 

Návrh bol schválený 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Návrh predstavenstva, aby boli overovateľmi priebehu VZ boli zvolení pán Pavol Kapusňák 

a pán Ing. Juraj Staško  

 

Hlasovanie o prednesenom návrhu:  

za návrh: 44 (slovom: štyridsaťštyri) hlasov  

proti návrhu: 0 (slovom: nula) hlasov 

hlasovania sa zdržal: 1 (slovom: jeden) hlas 

nehlasovali: 4 (slovom: štyri) hlasy  
 

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 45 (slovom: štyridsaťpäť)  

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 136 (slovom: jednostotridsaťšesť)  

Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú:  

32,38 (slovom: tridsaťdva celých a tridsaťosem stotín) %  

Podiel hlasujúcich za z celkového počtu prítomných hlasov akcionárov:  

89,80 (slovom: osemdesiatdeväť celých a osemdesiat stotín) %  

Podiel hlasujúcich proti z celkového počtu prítomných hlasov akcionárov:  

0,00 (slovom: nula celých a nula stotín) %  

Podiel hlasujúcich, ktorí sa zdržali hlasovania z celkového počtu prítomných hlasov akcionárov:  

2,04 (slovom: dva celé a štyri stotiny) %  

 

Návrh bol schválený 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Návrh predstavenstva, aby skrutátormi boli zvolení Mgr. Jaroslav Pavlas, pán Ing. Pavol 

Trokan a pán Ivan Remenec 

 

Hlasovanie o prednesenom návrhu:  

za návrh: 45 (slovom: štyridsaťpäť) hlasov  

proti návrhu: 0 (slovom: nula) hlasov 

hlasovania sa zdržalo: 0 (slovom: nula) hlasov 

nehlasovali: 4 (slovom: štyri) hlasy  
 

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 45 (slovom: štyridsaťpäť)  

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 136 (slovom: jednostotridsaťšesť)  

Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú:  

32,38 (slovom: tridsaťdva celých a tridsaťosem stotín) %  

Podiel hlasujúcich za z celkového počtu prítomných hlasov akcionárov:  

91,84 (slovom: deväťdesiatjedno celé a osemdesiatštyri stotiny) %  

Podiel hlasujúcich proti z celkového počtu prítomných hlasov akcionárov:  

0,00 (slovom: nula celých a nula stotín) %  

Podiel hlasujúcich, ktorí sa zdržali hlasovania z celkového počtu prítomných hlasov akcionárov:  

0,00 (slovom: nula celých a nula stotín) %  

 

Návrh bol schválený 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Návrh predstavenstva na rozdelenie zisku spoločnosti, na spôsob a miesto vyplácania dividend 

za rok 2021 a na rozhodujúci deň pre určenie oprávnenej osoby na uplatnenie nároku                

na výplatu dividendy za rok 2021 
 

Hlasovanie akcionárov vlastniacich kmeňové akcie:  

za návrh: 44 (slovom: štyridsaťštyri) hlasov  

proti návrhu: 3 (slovom: tri) hlasy 

hlasovania sa zdržalo: 0 (slovom: nula) hlasov  

nehlasovali: 3 (slovom: tri) hlasy 
 

Hlasovanie akcionárov vlastniacich prioritné akcie:  

za návrh: 37 (slovom: tridsaťsedem) hlasov  

proti návrhu: 0 (slovom: nula) hlasov  

hlasovania sa zdržalo: 0 (slovom: nula) hlasov 

nehlasovalo: 10 (slovom: desať) hlasov  
 

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 84 (slovom: osemdesiatštyri)  

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 286 (slovom: dvestoosemdesiatšesť)  

Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú:  

68,10 (slovom: šesťdesiatosem celých a desať stotín) %  

Podiel hlasujúcich za z celkového počtu prítomných hlasov akcionárov:  

83,51 (slovom: osemdesiattri celých a päťdesiatjedna stotín) %  

Podiel hlasujúcich proti z celkového počtu prítomných hlasov akcionárov:  

3,09 (slovom: tri celé a deväť stotín) %  

Podiel hlasujúcich, ktorí sa zdržali hlasovania z celkového počtu prítomných hlasov akcionárov:  

0,00 (slovom: nula celých a nula stotín) %  

 

Návrh bol schválený  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Návrh predstavenstva na uznesenie VZ, obsahujúce body, o ktorých VZ ešte nehlasovalo 

v iných bodoch programu VZ, a o ktorých má v zmysle obchodného zákonníka a stanov 

spoločnosti rozhodnúť VZ 
 

Hlasovanie o prednesenom návrhu:  

za návrh: 47 (slovom: štyridsaťsedem) hlasov  

proti návrhu: 2 (slovom: dva) hlasy 

hlasovania sa zdržalo: 0 (slovom: nula) hlasov 

nehlasoval: 1 (slovom: jeden) hlas  
 

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 49 (slovom: štyridsaťdeväť)  

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 140 (slovom: jednostoštyridsať)  

Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú:  

33,33 (slovom: tridsaťtri celých a tridsaťtri stotín) %  

Podiel hlasujúcich za z celkového počtu prítomných hlasov akcionárov:  

94,00 (slovom: deväťdesiatštyri celých a nula stotín) %  

Podiel hlasujúcich proti z celkového počtu prítomných hlasov akcionárov:  

4,00 (slovom: štyri celé a nula stotín) %  

Podiel hlasujúcich, ktorí sa zdržali hlasovania z celkového počtu prítomných hlasov akcionárov:  

0,00 (slovom: nula celých a nula stotín) %  

 

Návrh bol schválený 


