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Informácie o výkupe akcií spoločnosťou Intesa 
Sanpaolo Holding International S.A. 

Spoločnosť Intesa Sanpaolo Holding International S.A., so sídlom Boulevard du Prince Henri 
35, Luxemburg 1724, Luxemburské veľkovojvodstvo, zapísaná v Obchodnom registri 
Luxemburska pod číslom B44318 (ďalej len ako „ISPHI“) dňa 25. februára 2021 zverejnila svoje 
rozhodnutie uplatniť si právo výkupu akcií spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s. (ďalej aj 
ako VÚB, a.s.“). Národná banka dňa 11. marca 2021 udelila spoločnosti ISPHI predchádzajúci 
súhlas s uplatnením práva výkupu a s podmienkami realizácie výkupu. Akcionári Všeobecnej 
úverovej banky, a.s.  na Riadnom valnom zhromaždení  VÚB, a.s. dňa 19. apríla 2021 výkup 
akcií odsúhlasili. 

Majoritný akcionár, spoločnosť ISPHI ktorý si uplatnil právo výkupu podľa § 118i zákona č. 
566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v platnom znení (ďalej aj ako „Zákon o cenných papieroch“) zároveň v súlade s týmto 
zákonom požiadal Centrálny depozitár cenných papierov SR o pozastavenie práva nakladať s 
akciami spoločnosti VÚB, a.s. Centrálny depozitár cenných papierov SR tejto žiadosti akcionára 
vyhovel a pozastavenie práva nakladať s akciami emisie ISIN SK1110001437 je účinné od dňa 
19. apríla 2021. 

 
INFORMÁCIA O VÝPLATE ZA AKCIE 

Podrobnejšie informácie ohľadne podmienok a výplaty finančného protiplnenia nájdete na 
web stránke VÚB, a.s., v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku v časti Právo výkupu. 

Na tejto stránke nájdete základné informácie o aktuálnom stave procesu. 

V prípade otázok prosím kontaktujte spoločnosť Všeobecná úverová banka, a.s. e-mailom na: 
pravo.vykupu@vub.sk  

Základné otázky a odpovede: 

Výkup akcií sa týka všetkých akcií VÚB, a.s. vo voľnom obehu? 

Áno, uplatnenie práva výkupu akcií spoločnosťou ISPHI sa týka všetkých akcií, okrem akcií, 
ktoré už ISPHI vlastnila aj pred uplatnením práva výkupu. 

Má ISPHI právo vykúpiť akcie od menšinových akcionárov? 

Áno. 

https://slovnaft.sk/sk/o-nas/pre-media/370-aktuality/16793-informacia-o-vyplate-za-akcie/
mailto:pravo.vykupu@vub.sk
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Tento krok je v súlade so  slovenskou právnou úpravou, ktorá umožňuje akcionárom, ktorí v 
spoločnosti vlastnia viac ako 95-percentný podiel, vykúpiť zvyšné akcie za zákonom 
stanovených podmienok a po udelení predchádzajúceho súhlasu Národnou bankou 
Slovenska. 

[Často kladené otázky] 

Kedy dôjde k prechodu akcií na spoločnosť ISPHI? 

Na základe rozhodnutie Riadneho valného zhromaždenia VÚB, a.s. zo dňa 19. apríla 2021, 
prejdú všetky akcie minoritných akcionárov do 30 dní od registrácie rozhodnutia riadneho 
valného zhromaždenia v obchodnom registri na ISPHI. Presný dátum bude včas zverejnený. 

Komu sa vypláca protiplnenie za akcie? 

VÚB, a.s. ako poverená osoba na výplatu protiplnenia vyplatí protiplnenie tomu akcionárovi, 
ktorý je majiteľom akcií spoločnosti VÚB, a.s. v okamihu prechodu vlastníckeho práva k akciám 
na spoločnosť ISPHI podľa registra akcionárov vedeného Centrálnym depozitárom cenných 
papierov SR. 

Akým spôsobom bude protiplnenie za akcie vyplatené? 

Spoločnosť VÚB, a.s. v mene ISPHI doručila všetkým akcionárom oznámenie o výkupe ich akcií 
spolu s pokynmi k výplate protiplnenia.  
 
Primárnym spôsobom výplaty bude bezhotovostný prevod na účet. Ak poskytnete údaje o 
bankovom účte prostredníctvom formulára, ktorý ste obdržali spolu s pokynmi k výplate, VÚB, 
a.s. prevedie protiplnenie priamo na váš účet.  
 
Ak bankový účet nebude k dispozícii, peňažné prostriedky budú príjemcovi zaslané poštovou 
platobnou službou s odbernou lehotou 30 dní po doručení. Limit pre jednu platbu 
prostredníctvom poštovej platobnej služby je 15 000,- EUR. Tento spôsob výplaty však bude 
možný len pri akcionároch so sídlom alebo bydliskom na území Slovenskej republiky, ktorým 
sa má vyplatiť suma nižšia ako 15 000,- EUR. 

Môže byť majiteľom účtu pre vyplatenie protiplnenia iná osoba ako akcionár? 

Áno, majiteľom účtu, na ktorý oprávnená osoba zašle protiplnenie za akcie VÚB, a.s., nemusí 
byť akcionár/klient, ktorý si tento nárok uplatňuje. Môže ísť o účet napr. rodinného 
príslušníka. 

Odporúčame však uvádzať bežný účet (nie termínovaný účet, účet vkladnej knižky a pod.), 
nakoľko v opačnom prípade môže dôjsť k omeškaniu platby bez nároku na úroky z omeškania. 

Čo v prípade, ak bola hodnota protiplnenia za akcie zaslaná na môjho predka, resp. 
poručiteľa po ktorom som akcie nadobudol? 
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V zmysle platných právnych predpisov, protiplnenie bude vyplatené tomu akcionárovi, ktorý 
je majiteľom akcií spoločnosti VÚB, a.s. v okamihu prechodu vlastníckeho práva k akciám na 
spoločnosť ISPHI. 

V prípade ak bola na vám známu adresu zaslaná poštová poukážka s protiplnením za akcie a 
vy si ju neviete dať preplatiť, alebo vám ju pošta nevydá, je to pravdepodobne z toho dôvodu, 
že v evidencii akcionárov bol v rozhodujúci deň stále vedený ako vlastník akcií poručiteľ. 
Znamená to tiež, že právoplatné rozhodnutie o dedičstve nebolo včas zaznamenané v registri 
akcionárov vedenom Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. (ďalej len „CDCP SR, 
a.s.“). 

Z tohto dôvodu odporúčame požiadať CDCP SR, a.s. o zaznamenanie prechodu akcií na základe 
právoplatného rozhodnutia o dedičstve ešte pred dňom prechodu akcií na ISPHI, aby mohlo 
byť protiplnenie vyplatené priamo dedičovi. 

Ako sa viem teda dostať k protiplneniu za akcie, ktoré som zdedil? 

Aby bolo možné opätovne zrealizovať výplatu protiplnenia za akcie, ktoré prešli na spoločnosť 
ISPHI, je potrebné aby ste na nižšie uvedenú adresu zaslali žiadosť o výplatu protiplnenia s 
úradne osvedčeným podpisom, kde ako dedič uvediete svoje údaje (ideálne aj bankový účet) 
a to, že požadujete výplatu ako dedič na základe právoplatne ukončeného dedičského 
konania, pričom ako prílohu takejto žiadosti zašlete overenú kópiu zápisnice z dedičského 
konania alebo jej notársky výpis v časti týkajúcej sa predmetných akcií. 

Uvedené môžete následne doručiť na adresu: 

Všeobecná úverová banka, a.s. 
Treasury Back office  
Mlynské nivy 1 
829 90 Bratislava 
Slovenská republika 

Po prechode akcií na ISPHI už teda nie je potrebné riešiť prechod akcií na dediča v CDCP SR, 
a.s. , resp. iného člena CDCP SR, a.s., nakoľko sa s akciami už neobchoduje, tieto boli prevedené 
na spoločnosť ISPHI a ide už len o vyplatenie príslušného protiplnenia. 

Bola suma prostriedkov vyplácaná ako protiplnenie zdanená? 

Suma, ktorú spoločnosť VÚB, a.s. vypláca nie je predmetom zdanenia pri výplate. Zdanenie 
tohto príjmu bývalého akcionára spoločnosti VÚB, a.s. je jeho zodpovednosťou podľa situácie 
a podmienok za ktorých akcie vlastnil. 

V každom prípade preto odporúčame kontaktovať ohľadom otázky zdanie príjmu 
z prechodu akcií daňového poradcu. 

Čo sa stane v prípade, ak je na akciách záložné právo? 
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Ak sa v čase výplaty protiplnenia zistí záložné právo registrované na príslušné akcie, VÚB, a.s. 
ako osoba poverená na výplatu protiplnenia poskytne protiplnenie záložnému veriteľovi a to 
až do výšky pohľadávky zabezpečenej záložným právom. To neplatí, ak akcionár preukáže, že 
dohoda so záložným veriteľom uvádza inak. 

 

Čo sa stane s mojim účtom majiteľa cenných papierov po výkupe akcií VÚB, a.s.? 

Ak mal akcionár vedený majetkový účet pre cenné papiere v CDCP SR, a.s., tento v zmysle 
platných právnych predpisov (§ 173v, ods. 3 Zákona o cenných papieroch) zruší majetkové 
účty na ktorých nie sú evidované žiadne cenné papiere. Teda v prípade, ak akcionár mal na 
svojom majetkovom účte len akcie spoločnosti VÚB, a.s, CDCP SR momentom, keď na ňom 
nebudú žiadne cenné papiere, tento účet uzatvorí. 

Ak mal akcionár vedený majetkový účet pre cenné papiere vo VÚB, a.s. a po prechode akcií 
ostane tento účet prázdny, nedôjde automaticky k jeho zrušeniu. O zrušenie majetkového 
účtu je potrebné požiadať osobne v ktorejkoľvek pobočke VÚB, a.s. Odporúčame tak vykonať 
čo najskôr po prechode akcií, nakoľko v zmysle cenníka banky sú aj prázdne účty spoplatnené. 

Ak mal akcionár vedený majetkový účet pre cenné papiere u iného člena CDCP SR, a.s. (okrem 
VÚB, a.s.) odporúčame obrátiť sa na tohto evidenta a zistiť si podmienky, za akých môže dôjsť 
k zrušeniu majetkového účtu. 

 

Ako zistím, že už nemám žiadne akcie? 

O prechode akcií budú akcionári oboznámení tak, že im evident majetkového účtu (tzn. CDCP 
SR, a.s., resp člen CDCP SR, u ktorého majú vedený majetkový účet) zašle zmenový výpis, 
potvrdzujúci odpísanie akcií z tohto účtu. 

 

 

 

 

 


