UVEREJNENIE
VÝSLEDKOV HLASOVANIA
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s.
konaného dňa 27.07.2011
Dňa 27.07.2011 o 11:00 hod. sa v sídle spoločnosti Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s., so sídlom Košovská
ulica 12, 971 01 Prievidza, IČO: 31 561 802, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa,
vložka č.: 187/R (ďalej len “Spoločnosť“) uskutočnilo riadne valné zhromaždenie Spoločnosti (ďalej aj len
„Valné zhromaždenie“) s nasledujúcim programom:
1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Otvorenie a voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia,
Výročná správa za rok 2010 vrátane správy predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave
jej majetku za rok 2010, riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2010 a návrhu na rozdelenie zisku
za rok 2010,
Správa audítora k výročnej správe za rok 2010 a k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2010,
Stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2010 a k návrhu na rozdelenie
zisku za rok 2010,
Schválenie výročnej správy za rok 2010, vrátane riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2010
a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2010,
Schválenie audítora Spoločnosti na rok 2011
Schválenie premeny akcií Spoločnosti vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere
Schválenie zmeny sídla Spoločnosti a
Záver.

V súlade s ust. § 188 odsek 5 Obchodného zákonníka k ust. § 188 odsek 3 Obchodného zákonníka, Spoločnosť
uverejňuje nižšie uvedené informácie a výsledky hlasovania na Valnom zhromaždení:

Údaj o počte akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:
§ 188 ods. 3 písm. a) ObZ
Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané
platné hlasy predstavujú:
§ 188 ods. 3 písm. b) ObZ
Údaj o celkovom počte odovzdaných platných hlasov:
§ 188 ods. 3 písm. c) ObZ

15.391 ks

98,26 %

15.391 ks
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Údaj o počte hlasov za a proti
jednotlivým návrhom uznesení,
vrátane informácie o počte
akcionárov, ktorí sa zdržali
hlasovania:
§ 188 ods. 3 písm. d) ObZ

počet hlasov
Uznesenie
za

proti

zdržal sa

k bodu 1 programu

15.391

0

0

k bodu 5 programu

15.381

10

0

k bodu 6 programu

15.391

0

0

k bodu 7 programu

7

15.384

0

k bodu 8 programu

15.391

0

0

Informácie prednesené na Valnom zhromaždení podľa bodov 2, 3 a 4 programu zobralo Valné zhromaždenie na
vedomie.
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