
 

                                                                                                                                            

 

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY 
 
ČO SA STANE S MOJIMI AKCIAMI? 

 
Všetky akcie prejdú automaticky na spoločnosť Intesa Sanpaolo Holding International S.A. 
(ISPHI) zo zákona. V prípade výkupu akcií nie je potrebné, aby menšinový akcionár aktívne 
riešil ako predať akcie VÚB, a.s. spoločnosti ISPHI. 

 
KEDY K PRECHODU AKCIÍ DÔJDE? 

 
Prechod akcií sa uskutoční 30 dní po registrácii rozhodnutia valného zhromaždenia o uplatnení 
práva výkupu v obchodnom registri. Presný dátum bude včas zverejnený. 

 
KEDY BUDE ZAPLATENÁ CENA? 

 
Protiplnenie za akcie bude vyplatené v lehote troch (3) dní odo dňa prevodu akcií VÚB, a.s. z 
menšinových akcionárov na spoločnosť ISPHI. Predpokladáme, že výplata protiplnenia by mala 
byť uskutočnená do polovice júna 2021. 

 
AKÝM SPÔSOBOM BUDE PROTIPLNENIE ZA AKCIE VYPLATENÉ? 

 
Banka 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, 
banka 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. 
 
Dôrazne odporúčame údaje o bankovom účte poskytnúť, aby ste vaše protiplnenie 
získali čo najrýchlejšie. 

 
ČO BY SOM MAL SPRAVIŤ? 

 
Aby ste protiplnenie získali včas, postupujte, prosím, nasledovne: 
 

 Vytlačte si jednostranový dokument s názvom „Oznámenie čísla účtu“ 
 Formulár podpíšte a váš podpis overte u notára alebo na príslušnom oddelení / 

matrike obvodného / miestneho úradu na opačnej strane formuláru 



 

                                                                                                                                            

 

 Formulár odošlite poštou na adresu: 
Všeobecná úverová banka, a.s. 
P.O.Box 87  
Ul. 29. augusta 3 
058 01  Poprad 
Slovenská republika 

 
 
Vyžaduje sa úradné overenie (osvedčenie) podpisu oprávnenej osoby na Oznámení čísla 
účtu (notárom alebo matrikou na území Slovenskej alebo Českej republiky). Pokiaľ by podpis 
oprávnenej osoby bol úradne overený mimo územia Slovenskej alebo Českej republiky, 
musí byť vyššie overený alebo osvedčený tzv. apostillou (Apostille) v súlade s Haagskym 
dohovorom o zrušení požiadavky vyššieho overovania zahraničných verejných listín 
z 5.10.1961. Právnické osoby sú povinné predložiť výpis z Obchodného registra SR, nie 
starší ako tri mesiace. Zahraničné právnické osoby sú povinné predložiť výpis z 
relevantného registra potvrdzujúceho existenciu právnickej osoby a spôsob konania za túto 
osobu, a to nie starší ako tri mesiace. Písomné listiny alebo dokumenty znejúce v inom 
jazyku ako slovenskom alebo českom musia byť predložené spolu s ich úradným 
prekladom do slovenského jazyka.  
 


