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Štandardný formulár oznámenia domovského členského štátu 
 

FORMULÁR NA ZVEREJNENIE DOMOVSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU 

 

1.* Názov emitenta: Všeobecná úverová banka, a.s.  

1.bis. Predtým známy ako
i
:  

2.* Sídlo: Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava  

3. LEIii: 549300JB1P61FUTPEZ75  

3.bis Vnútroštátne registračné číslo spoločnostiiii:  

4.* Domovský členský štátiv: Slovenská republika  

5.* Aktivujúca udalosťv:  

 Emitent akcií prijatých na obchodovanie. článok 2 ods. 1 
písm. i) bod i 

 Emitent dlhových cenných papierov s menovitou hodnotou nižšou ako 
1 000 EUR prijatých na obchodovanie 

článok 2 ods. 1 
písm. i) bod i 

X 
Emitent iných cenných papierovvi ISIN: SK4120015108 

článok 2 ods. 1 
písm. i) bod ii 

 
Zmena domovského členského štátu 

článok 2 ods. 1 
písm. i) bod iii 

 

6.* Členský(-é) štát(-y), kde sú cenné papiere emitenta prijaté na obchodovanievii: 

 

 Akcie Dlhové cenné papiere <  
1 000 EUR 

Iné cenné papiere 

Rakúsko    
Belgicko    
Bulharsko    
Chorvátsko    

Dátum: 22. októbra 2015 
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Cyprus    
Česká republika    
Dánsko    
Estónsko    
Fínsko    
Francúzsko    
Nemecko    
Grécko    
Maďarsko    
Island    
Írsko    
Taliansko    
Lotyšsko    
Lichtenštajnsko    
Litva    
Luxembursko               X 
Malta    
Holandsko    
Nórsko    
Poľsko    
Portugalsko    
Rumunsko    
Slovensko    
Slovinsko    
Španielsko    
Švédsko    
Spojené kráľovstvo    

 
6. bis. Predchádzajúci domovský členský štát (ak sa uplatňuje)viii: 

  

7. Príslušné vnútroštátne orgány, ktorým sa má formulár predložiťix: 

 NBS 

8 Dátum oznámenia: 30.4.2019 

  

9. Deň začatia 3-ročného obdobiax: 30.4.2019 

  

10. Doplňujúce informáciexi: 

  

11.* Kontaktné údaje: Všeobecná úverová banka, a.s. 

 Adresa emitenta: Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 

 Osoba zodpovedná za toto oznámenie v rámci emitenta: Ing. Andrej Hronec 

 CFA FRM, riaditeľ Odboru riadenia bilancie a Treasury 

 E-mailová adresa: ahronec@vub.sk 

 Telefónne číslo: +421(2)5055 2883 

mailto:ahronec@vub.sk
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(*Povinné informácie) 

Informácie o postupoch podávania informácií 

Rakúsko na e-mailovej adrese: marktaufsicht@fma.gv.at  

Belgicko na e-mailovej adrese: trp.fin@fsma.be 

Bulharsko  

Chorvátsko 
prostredníctvom vnútroštátneho úradne určeného mechanizmu: SRPI; alebo na poštovej 
adrese: Miramarska 24b, 10000 Zagreb, Croatia 

Cyprus na e-mailovej adrese: info@cysec.gov.cy (do pozornosti Oddelenia emitentov) 

Česká republika 
prostredníctvom vnútroštátneho úradne určeného mechanizmu: 
http://www.cnb.cz/en/supervision_financial_market/information_published_issuers/index.ht
ml 

Dánsko Webové sídlo: http://oasm.dfsa.dk/  

Estónsko na e-mailovej adrese: info@fi.ee 

Fínsko na e-mailovej adrese: kirjaamo@finanssivalvonta.fi 

Francúzsko 
prostredníctvom: https://onde.amf-
nce.org/RemiseInformationEmetteur/Client/PTRemiseInformationEmetteur.aspx 

Nemecko na e-mailovej adrese: p26@bafin.de 

Grécko na e-mailovej adrese: transparency@cmc.gov.gr 

Maďarsko na e-mailovej adrese: surveillance@mnb.hu 

Island prostredníctvom vnútroštátneho úradne určeného mechanizmu: www.oam.is 

Írsko na e-mailovej adrese: regulateddisclosures@centralbank.ie   

Taliansko na e-mailovej adrese: HMSdisclosureform@consob.it  

Lotyšsko na e-mailovej adrese: fktk@fktk.lv alebo na poštovej adrese: Kungu iela 1, Riga, Latvia, 
LV-1050 

Lichtenštajnsko  

Litva na e-mailovej adrese: transparency@lb.lt 

Luxembursko na e-mailovej adrese: transparency@cssf.lu 

Malta  

Holandsko na e-mailovej adrese: HMS_Registration@afm.nl 

Nórsko  

Poľsko na e-mailovej adrese: dno@knf.gov.pl alebo prostredníctvom systému ESPI 

Portugalsko na e-mailovej adrese: transparency@cmvm.pt 

Rumunsko na e-mailovej adrese: transparency@asfromania.ro 

Slovensko prostredníctvom vnútroštátneho úradne určeného mechanizmu: https://ceri.nbs.sk/ 

Slovinsko na e-mailovej adrese: info@atvp.si 

Španielsko on-line register: https://sede.cnmv.gob.es/sedecnmv/SedeElectronica.aspx?lang=en 

Švédsko na e-mailovej adrese: borsbolag@fi.se 

Spojené kráľovstvo na e-mailovej adrese: tdhomestate@fca.org.uk  
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Poznámky: 

i  V prípade zmeny názvu spoločnosti od posledného zverejnenia uveďte predchádzajúci názov spoločnosti 

emitenta. V prípade prvého zverejnenia sa nepožadujú informácie o predchádzajúcej zmene názvu. 
ii Identifikátor právnickej osoby. 
iii Ak LEI nie je dostupný, na účely identifikácie uveďte číslo, pod ktorým je emitent zaregistrovaný v obchodnom 

registri svojej krajiny založenia. 
iv Domovský členský štát podľa článku 2 ods. 1 písm. i) smernice 2004/109/ES. 
v Kritériá, na základe ktorých bol určený domovský členský štát. 
vi  Napríklad dlhové cenné papiere s menovitou hodnotou aspoň 1 000 EUR, jednotky podniku kolektívneho 

investovania uzavretého typu. 
vii Do úvahy sa budú brať len cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovaných trhoch. 
viii Informácia požadovaná v prípade, že si emitent vyberie nový domovský členský štát podľa článku 2 ods. 1 

písm. i) bodu iii. 
ix Podľa článku 2 ods. 1 písm. i) druhého pododseku smernice 2004/109/ES. 
x V prípade výberu domovského členského štátu podľa článku 2 ods. 1 písm. i) bodu ii smernice 2004/109/ES. 
xi Uveďte všetky relevantné dodatočné informácie. 

                                                


