
 

   

 
Výplata protiplnenia za akcie na základe uplatnenia práva výkupu 

 
Sídlo:    Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika 
IČO:    31 320 155 
Obchodné meno:  Všeobecná úverová banka, a.s. 
 
Poverená osoba 
 
zverejňuje podľa § 118i ods. 12 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 oznámenie o výplate protiplnenia za akcie, ktoré prešli zo zostávajúcich 
menšinových akcionárov na navrhovateľa ako väčšinového akcionára na základe uplatnenia 
práva výkupu: 
 
Cieľová akciová spoločnosť 
 
Obchodné meno:  Všeobecná úverová banka, a.s. 
Sídlo:    Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika 
IČO:    31 320 155 
 
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I: 
 
Oddiel:   341/B 
Vložka číslo:   Sa 
 
Navrhovateľ ako väčšinový akcionár 
 
Obchodné meno:  Intesa Sanpaolo Holding International S.A. 
Sídlo:  Boulevard du Prince Henri 35, 1724 Luxemburg, Luxemburské 

veľkovojvodstvo 
IČO:    B44318 
 
Dátum prechodu akcií cieľovej akciovej spoločnosti zo zostávajúcich menšinových akcionárov 
na navrhovateľa ako väčšinového akcionára na základe uplatnenia práva výkupu: 4. 6. 2021 
 
Výška protiplnenia pripadajúca na jednu akciu: 151,41 EUR 
 
Dátum splatnosti protiplnenia za akcie cieľovej akciovej spoločnosti, ktoré prešli zo 
zostávajúcich menšinových akcionárov na navrhovateľa ako väčšinového akcionára na základe 
uplatnenia práva výkupu: 7. 6. 2021 
 
Oznámenie o výplate protiplnenia za akcie podľa § 118i ods. 12 zákona o cenných  
 
na základe : 
 

a) rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 100-000-276-255, k č. sp. NBS1-000-058-386, zo 
dňa 11. marca 2021, právoplatného dňa 12. marca 2021 o udelení predchádzajúceho súhlasu 
spoločnosti Intesa Sanpaolo Holding International S.A. s uplatnením práva výkupu na akcie 
cieľovej spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s. vo vzťahu k zaknihovaným kmeňovým 
akciám na meno s menovitou hodnotou 33,20 EUR na akciu a číslom emisie ISIN 
SK1110001437; 
 

b) rozhodnutia riadneho valného zhromaždenia cieľovej spoločnosti Všeobecná úverová banka, 
a.s. zo dňa 19. apríla 2021;  

 
vzniklo spoločnosti Intesa Sanpaolo Holding International S.A. právo výkupu podľa § 118i ZCP. 
Spoločnosť Intesa Sapaolo Holding International S.A. poverila spoločnosť Všeobecná úverová banka, 
a.s. výplatou protiplnenia za akcie, ktoré na základe vyššie uvedeného prejdú na spoločnosť Intesa 
Sanpaolo Holding International S.A. 


