ZÁVERY
Mimoriadneho valného zhromaždenia VÚB, a.s.,
konaného dňa 18. decembra 2020 v sídle VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava
Vzhľadom na opatrenia prijaté štátnymi orgánmi na riešenie epidemiologickej situácie ohľadom
šírenia nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 Predstavenstvo VÚB, a.s. rozhodlo, že akcionárom
bola umožnená okrem osobnej účasti na MVZ aj forma korešpondenčného hlasovania podľa §
190a až 190c ObchZ, ktoré bolo všetkým právnickým osobám umožnené podľa § 5 zákona č.
62/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej
nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, v
platnom znení.
Zároveň, v súlade s § 4 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12/2020
zo dňa 29. októbra 2020 (ďalej ako "Vyhláška ÚVZ SR"), ktorou bolo s účinnosťou od 30. októbra
2020 zakázané organizovať a usporadúvať hromadné podujatia v jednom okamihu v počte nad 6
osôb, Predstavenstvo VÚB, a.s. dôrazne odporúčalo akcionárom, aby využili prednostne možnosť
korešpondenčného akcionára.
Vzhľadom na to, že spoločnosť VÚB, a.s. nebola schopná zabezpečiť, aby nebol pri osobnej účasti
viacerých akcionárov prekročený limit 6 osôb, bolo pri vstupe do miesta konania MVZ od každého
akcionára vyžadované, aby sa preukázal negatívnym testom RT-PCR na ochorenie Covid-19 nie
starším ako 12 hodín.
Ak sa akcionár rozhodol zúčastniť osobne, jeho účasť na MVZ spočívala len v registrácii v mieste
konania v čase od 10.00 do 12.00 hod. a vyplnení a odovzdaní hlasovacieho lístka. Osobná účasť
akcionárov bola zabezpečená tak, ako bolo uvedené v pozvánke na MVZ.
Mimoriadne valné zhromaždenie VÚB a.s., ktoré sa konalo dňa 18. decembra 2020 v sídle VÚB,
a.s. Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava (ďalej aj ako „MVZ“ alebo „VZ“ alebo „valné zhromaždenie“)
schválilo, že akcie spoločnosti VÚB, a.s. prijaté na obchodovanie na Kótovanom hlavnom trhu
organizovanom Burzou cenných papierov v Bratislave, a.s. prestávajú byť kótované a
obchodované na burze.
Valné zhromaždenie schválilo, aby povinnú ponuku na prevzatie podľa príslušných ustanovení
Zákona o cenných papieroch namiesto spoločnosti VÚB, a.s. uskutočnil majoritný akcionár VÚB,
a.s.
Valné zhromaždenie tiež schválilo, že spoločnosť VÚB, a.s. prestane byť verejnou akciovou
spoločnosťou po uskutočnení povinnej ponuky na prevzatie a ukončení obchodovania s akciami
prijatými na obchodovanie na Kótovanom hlavnom trhu organizovanom Burzou cenných papierov
v Bratislave, a.s.

