
 
 
 

 

Interné  

 

Informácia k ponuke na prevzatie akcií VÚB  

  

Účinnosť: 21.01.2021 

  

Platnosť do: 19.02.2021 

  

 

Povinná ponuka na prevzatie akcií všetkých menšinových akcionárov VÚB, a.s. 

Dňa 18. decembra 2020 vznikla VÚB, a.s. povinnosť vyhlásiť povinnú ponuku na prevzatie podľa príslušných 

ustanovení zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZCP“).  

V zmysle uznesenia Mimoriadneho valného zhromaždenia VÚB, a.s. konaného dňa 18. decembra 2020 povinnú 

ponuku na prevzatie vyhlásila spoločnosť Intesa Sanpaolo Holding International S.A. (ďalej len ISPHI) namiesto 

VÚB, a.s., ktorej Národná banka Slovenska udelila dňa 11. januára 2021 predchádzajúci súhlas.  

Ponukou na prevzatie sa spoločnosť ISPHI zaväzuje odkúpiť akcie všetkých menšinových akcionárov VÚB, a.s. za 

cenu stanovenú v ponuke na prevzatie a schválenú Národnou bankou Slovenska. Akcionári VÚB, a.s. môžu túto 

ponuku prijať prostredníctvom VÚB, a.s. alebo iného obchodníka s cennými papiermi. 

Úplné znenie Ponuky na prevzatie je zverejnené na web stránke VÚB, a.s. v časti Informácie pre akcionárov. 

Pojmy uvádzané v súvislosti s povinnou ponukou na prevzatie majú nasledovný význam:  

Ponuka na prevzatie / ponuka - znamená povinná ponuka na prevzatie akcií vyhlásená spoločnosťou ISPHI. 

Menšinový akcionár / akcionár – znamená akcionár, ktorý vlastní akcie spoločnosti VÚB, a.s. s menovitou 

hodnotou 33,20 EUR na akciu, ISIN SK1110001437. 

Akcie - znamenajú zaknihované akcie spoločnosti VÚB, a.s. na meno, s menovitou hodnotou 33,20 EUR na akciu, 

ISIN SK1110001437 vo vlastníctve menšinových akcionárov VÚB, a.s (t.j. všetkých akcionárov VÚB, a.s. okrem 

spoločnosti ISPHI) vydané podľa ustanovení ZCP a evidované v evidencii CDCP (register emitenta). 

CDCP – znamená Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. 

 Akceptovanie ponuky na prevzatie akcií menšinovým akcionárom VÚB, a.s. 

V prípade ak sa menšinový akcionár rozhodne akceptovať ponuku na prevzatie svojich akcií, má možnosť 

rozhodnúť sa podľa toho, kde má vedený účet majiteľa cenných papierov (tzv. majetkový účet) na ktorom má vedené 

akcie VÚB, a.s. (ISIN SK1110001437). 

Ak je účet majiteľa cenných papierov menšinového akcionára vedený: 

1) vo VÚB a.s., tak predaj akcií môže akcionár zrealizovať iba prostredníctvom VÚB, a.s. 

 

2) v CDCP, tak predaj akcií môže akcionár zrealizovať prostredníctvom ktoréhokoľvek povereného člena CDCP, 

vrátane VÚB, a.s.. Zoznam poverených členov nad nezaradenými účtami je zverejnený na stránke CDCP: 

https://www.cdcp.sk/cinnosti-cdcp/. Pokiaľ si akcionár zvolí VUB ako povereného člena, tak v tomto prípade 

k realizácii predaja akcionár musí predložiť číslo jeho majetkového účtu vedeného v CDCP. 

 

3) u iného člena CDCP (v inej banke alebo u iného obchodníka s cennými papiermi), tak predaj nie je možné 

zrealizovať prostredníctvom VÚB, a.s. a akcionár musí osloviť člena CDCP, u ktorého má vedený majetkový 

účet. 

https://www.cdcp.sk/cinnosti-cdcp/
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Akcionár je povinný oboznámiť sa s úplným znením Ponuky na prevzatie a v zmysle podmienok ponuky sa 

rozhodnúť o spôsobe predaja jeho akcií jedným z vyššie uvedených spôsobov.  

Termín vysporiadania predajov v zmysle zverejnenej Ponuky na prevzatie, t.j. dátum odpísania akcií z majetkových 

účtov menšinových akcionárov a dátum výplaty finančných prostriedkov menšinovým akcionárom, je stanovený na 

piaty burzový deň odo dňa uplynutia lehoty platnosti ponuky. 

 Poplatky za sprostredkovanie predaja akcií v zmysle zverejnenej Ponuky na 

prevzatie 

V prípade predaja akcií v zmysle zverejnenej Ponuky na prevzatie realizovaného prostredníctvom VÚB, a.s. platí 

akcionár odplatu za „Obstaranie kúpy (predaja) akcií“ v čiastke zodpovedajúcej 50% z výšky odplaty stanovenej za 

službu v platnom cenníku VÚB, a.s,.  

 Kontakty 

Otázky a bližšie informácie ohľadom Ponuky na prevzatie môžete smerovať na e_mailovú adresu 

povinna.ponuka@vub.sk.  

mailto:povinna.ponuka@vub.sk

