Oznámenie o rozhodnutí Riadneho valného
zhromaždenia VÚB, a.s. zo dňa 19. apríla 2021

V Bratislave, 28.04.2021

Oznámenie o prechode Vašich akcií vo VÚB na majoritného akcionára.
Informácia o výplate protihodnoty a žiadosť o oznámenie čísla bankového účtu.
Vážený akcionár / záložný veriteľ,
Predstavenstvo akciovej spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90
Bratislava, IČO: 31 320 155, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka
č.: 341/B (ďalej aj ako „Spoločnosť“ alebo „VÚB banka“ alebo „VÚB, a.s.“) si Vám v mene spoločnosti
Intesa Sanpaolo Holding International S.A., so sídlom Boulevard du Prince Henri 35, Luxemburg 1724,
Luxemburské veľkovojvodstvo, zapísanej v Obchodnom registri Luxemburska pod číslom B44318 (ďalej aj
ako „ISPHI“ alebo „Navrhovateľ“) týmto dovoľuje oznámiť, že v rámci uplatnenia práva výkupu
spoločnosťou ISPHI Riadne valné zhromaždenie cieľovej spoločnosti VÚB, a.s. prijalo dňa 19. apríla 2021
o.i. uznesenie č. 6 o prechode akcií všetkých zostávajúcich akcionárov na ISPHI podľa §118i ods. 6 zákona
č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej aj ako „zákon o cenných papieroch“) v nasledovnom znení:
"Riadne valné zhromaždenie akcionárov VÚB, a.s. zo dňa 19. apríla 2021 sa u z n i e s l o , ž e schvaľuje prechod akcií všetkých
zostávajúcich akcionárov spoločnosti VÚB, a.s. na spoločnosť Intesa Sanpaolo Holding International S.A., so sídlom Boulevard du
Prince Henri 35, Luxemburg 1724, Luxemburské veľkovojvodstvo, zapísanú v Obchodnom registri Luxemburska pod číslom B44318,
v rámci uplatnenia práva výkupu spoločnosťou Intesa Sanpaolo Holding International S.A. ako navrhovateľom za protiplnenie za
akcie cieľovej spoločnosti VÚB, a.s. poskytnuté v peniazoch vo výške 151,41 EUR za každú akciu cieľovej spoločnosti VÚB, a.s. v
súlade s Podmienkami práva výkupu schválenými spoločnosťou Intesa Sanpolo Holding International S.A. zo dňa 23. februára 2021
ako navrhovateľom a v zmysle rozhodnutia Národnej banky Slovenska číslo 100-000-276-255, č. sp. NBS-000-058-386 zo dňa 11.
marca 2021 o udelení predchádzajúceho súhlasu spoločnosti Intesa Sanpaolo Holding International S.A. s týmto uplatnením práva
výkupu, pričom prechod akcií všetkých zostávajúcich akcionárov spoločnosti VÚB, a.s. na spoločnosť Intesa Sanpaolo Holding
International S.A. sa vzťahuje na 366 823 kusov registrovaných pod číslom ISIN SK1110001437."

Na uplatnenia práva výkupu spoločnosťou ISPHI bol udelený predchádzajúci súhlas Národnej banky
Slovenska rozhodnutím zo dňa 11. marca 2021, č. 100-000-276-255, č. sp. NBS-000-058-386, ktoré
nadobudlo právoplatnosť dňa 12. marca 2021 s nasledovnými podmienkami relevantnými pre výplatu
protiplnenia:
1.

VÝŠKA PROTIPLNENIA

Protiplnenie za akcie
spoločnosti VÚB

Protiplnenie za akcie spoločnosti VÚB je 151,41 EUR za
každú zaknihovanú kmeňovú akciu na meno spoločnosti VÚB
s menovitou hodnotou 33,20 EUR registrovanú pod číslom
emisie ISIN SK1110001437.
Protiplnenie sa poskytne v peniazoch. Navrhovateľ
nenavrhuje výmenu akcií spoločnosti VÚB za iné akcie alebo
cenné papiere.
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Odôvodnenie výšky
protiplnenia

S cieľom stanoviť primeranú výšku protiplnenia Navrhovateľ
zohľadnil skutočnosť, že uplatneniu práva výkupu
predchádzala povinná ponuka na prevzatie, v ktorej bola
cena ponúkaná za jednu akciu spoločnosti VÚB stanovená
vo výške 151,41 EUR.
Podľa § 118i ods. 10 Zákona o cenných papieroch, pri
povinnej ponuke na prevzatie predchádzajúcej uplatneniu
práva výkupu sa protiplnenie považuje za primerané, ak nie
je nižšie ako protiplnenie v tejto povinnej ponuke na
prevzatie.
Protiplnenie za akcie cieľovej spoločnosti VÚB bolo
stanovené ako primeraná hodnota, ktorá nie je nižšia ako
protiplnenie v povinnej ponuke na prevzatie.

Uloženie peňažných
prostriedkov na
financovanie protiplnenia

Navrhovateľ uložil peňažné prostriedky vo výške potrebnej na
krytie celého protiplnenia u poverenej osoby, ktorou je
spoločnosť VÚB, a to pred podaním žiadosti Národnej banke
Slovenska o predchádzajúci súhlas s uplatnením práva
výkupu.
Poverená osoba môže použiť takto uložené peňažné
prostriedky len na výplatu protiplnenia akcionárom
spoločnosti VÚB.

2.

ČAS A SPÔSOB ÚHRADY PROTIPLNENIA

Poverená osoba na výplatu
protiplnenia

Všeobecná úverová banka, a.s. založená a existujúca podľa
práva Slovenskej republiky, so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90
Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 320 155, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel
Sa, vložka č. 341/B

Čas výplaty

Protiplnenie vyplatí poverená osoba do troch (3) dní odo dňa
prechodu akcií spoločnosti VÚB zo zostávajúcich
menšinových
akcionárov
na
Navrhovateľa.
Akcie
zostávajúcich menšinových akcionárov prechádzajú na
Navrhovateľa po uplynutí tridsiatich (30) dní od zápisu
rozhodnutia valného zhromaždenia o schválení uplatnenia
práva výkupu Navrhovateľom do obchodného registra.
Ak dôjde k omeškaniu s výplatou protiplnenia, akcionári,
ktorých akcie prešli na Navrhovateľa, majú právo na úroky z
omeškania vo výške podľa Občianskeho zákonníka.
Vyplatenie protiplnenia všetkým oprávneným osobám
bezodkladne a preukázateľne písomne oznámi poverená
osoba Navrhovateľovi.

Oznámenie o výplate

Poverená osoba je príslušná a povinná v mene Navrhovateľa
v Obchodnom vestníku zverejniť oznámenie o výplate
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protiplnenia za akcie, ktoré prešli zo zostávajúcich
menšinových akcionárov na Navrhovateľa ako väčšinového
akcionára na základe uplatnenia práva výkupu.
Toto oznámenie musí obsahovať obchodné meno, sídlo a
identifikačné číslo cieľovej akciovej spoločnosti, ktorej akcie
prešli na väčšinového akcionára na základe uplatnenia práva
výkupu, identifikačné údaje väčšinového akcionára v rozsahu
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, dátum prechodu
akcií na väčšinového akcionára, výšku protiplnenia
pripadajúceho na jednu akciu a dátum splatnosti protiplnenia
za akcie cieľovej akciovej spoločnosti, ktoré prešli zo
zostávajúcich menšinových akcionárov na Navrhovateľa ako
väčšinového akcionára na základe uplatnenia práva výkupu.
Príjemcovia výplaty

Poverená osoba poskytne protiplnenie tomu akcionárovi,
ktorý bol majiteľom akcií spoločnosti VÚB v okamihu
prechodu vlastníckeho práva k akciám na Navrhovateľa.
Ak však v čase výplaty protiplnenia bude preukázaná
existencia záložného práva k akciám, poskytne poverená
osoba protiplnenie podľa ustanovenia § 118i ods. 13 Zákona
o cenných papieroch záložnému veriteľovi do výšky
pohľadávky zabezpečenej záložným právom. To neplatí, ak
zostávajúci akcionár preukáže, že z dohody so záložným
veriteľom vyplýva niečo iné.

Spôsob výplaty

Protiplnenie sa vyplatí bezhotovostným prevodom na
bankové účty príjemcov výplaty, ak budú informácie o
bankových účtoch k dispozícii. Na tento účel Navrhovateľ
v oznámení o rozhodnutí valného zhromaždenia o prechode
akcií požiada akcionárov o predloženie údajov o bankovom
účte na účely výplaty protiplnenia.
Ak bankový účet niektorého príjemcu výplaty nebude
k dispozícii, poverená osoba využije na výplatu poštové
platobné služby. Peňažné prostriedky budú príjemcovi
výplaty zaslané poštovou platobnou službou s odbernou
lehotou 30 dní po doručení. Limit pre jednu platbu
prostredníctvom poštovej platobnej služby je 15.000 EUR.
Výplata protiplnenia nad tento limit sa vykoná iba na bankový
účet.

Informácie poskytované
poverenou osobou týkajúce
sa výplaty protiplnenia
3.

Všeobecná úverová banka, a.s.
kontaktný e-mail: pravo.vykupu@vub.sk

LEHOTA A POSTUP PRI PRECHODE AKCIÍ

Prechod akcií

Po uplynutí 30 dní od zápisu rozhodnutia valného
zhromaždenia do obchodného registra prechádzajú akcie
spoločnosti VÚB zo zostávajúcich akcionárov na
Navrhovateľa.
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Prechod akcií spoločnosť VÚB následne zaregistruje v
Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s.
Náklady na prechod

Poplatky Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.
za registráciu prechodu akcií uhradí Navrhovateľ.

V súlade s §118i ods. 16 zákona o cenných papieroch, akcionári spoločnosti VÚB, a.s., ktorých akcie prešli
na ISPHI, môžu u spoločnosti ISPHI namietať neprimeranosť protiplnenia a tiež sa môžu voči spoločnosti
ISPHI domáhať dorovnania výšky protiplnenia. Toto právo domáhať sa dorovnania zaniká, ak námietka
o neprimeranosti protiplnenia nie je žiadnou z oprávnených osôb uplatnená voči spoločnosti ISPHI
najneskôr v lehote troch (3) mesiacov od dátumu splatnosti protiplnenia uvedeného vyššie. Ak sa ISPHI
nevyjadrí k námietke o neprimeranosti protiplnenia do jedného mesiaca od jej doručenia alebo ak ISPHI
nesúhlasí s požadovanou výškou dorovnania, akcionár, ktorého akcie prešli na spoločnosť ISPHI požadujúci
dorovnanie, je oprávnený v premlčacej lehote plynúcej od zverejneného dňa splatnosti protiplnenia domáhať
sa na súde, aby súd rozhodol o výške dorovnania.
POSTUP PRI VÝPLATE PROTIPLNENIA
Na účely realizácie výplaty protiplnenia spoločnosťou VÚB, a.s., ako osobou poverenou Navrhovateľom na
výplatu protiplnenia, si Vás dovoľujeme požiadať o vyplnenie priloženého Oznámenia čísla účtu a jeho
doručenie s úradne overeným podpisom akcionára/záložného veriteľa na adresu spoločnosti VÚB, a.s.:
Všeobecná úverová banka, a.s.
P.O.Box 87
Ul. 29. augusta 3
058 01 Poprad
Slovenská republika
Na účely overenia totožnosti akcionára a oznámenia čísla účtu môžete využiť aj ktorúkoľvek pobočku VÚB,
a.s. V takom prípade nemusíte oznámenie zasielať poštou a znášať náklady na overenie podpisu.
V prípade uvedenia čísla účtu, ktorý nie je bežným účtom (napr. termínovaný účet, vkladná knižka a pod.)
beriete na vedomie, že k výplate protiplnenia môže dôjsť aj mimo stanovenej 3-dňovej lehoty, bez nároku
na úroky z omeškania (pozri bod 2. Čas a spôsob úhrady protiplnenia, časť „Čas výplaty“).
Majiteľom účtu pre výplatu protiplnenia nemusí byť akcionár / záložný veriteľ uplatňujúci si tento nárok.
Žiadame o vrátenie vyplneného Oznámenia čísla účtu alebo o oznámenie čísla účtu na ktorejkoľvek
pobočke VÚB, a.s. najneskôr do 21. mája 2021, inak nemusí byť toto Oznámenie akceptované pre výplatu
protiplnenia v lehote stanovenej v bode 2. Čas a spôsob úhrady protiplnenia, časť „Čas výplaty“.
V prípade, ak spoločnosti VÚB, a.s. nedoručíte vyplnené Oznámenie čísla účtu alebo neoznámite číslo účtu
prostredníctvom ktorejkoľvek pobočky VÚB, a.s. do 21. mája 2021, protiplnenie bude oprávnenej osobe
vyplatené prostredníctvom poštovej platobnej služby vo forme poštového poukazu na výplatu, a to len do
sumy 15.000 EUR. Počas platnosti takéhoto poštového poukazu zároveň nebude možné rovnaké
protiplnenie vyplatiť prostredníctvom bezhotovostného prevodu na bankový účet.

Všeobecná úverová banka, a.s.
so sídlom: Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, zapísaná v OR OS Bratislava I, Odd.: Sa, vložka č.: 341/B, IČO: 31 320 155
www.vub.sk

Oznámenie o rozhodnutí Riadneho valného
zhromaždenia VÚB, a.s. zo dňa 19. apríla 2021

Spoločnosť VÚB, a.s. odporúča vrátiť vyplnené Oznámenie čísla účtu alebo oznámiť číslo účtu
prostredníctvom ktorejkoľvek pobočky VÚB, a.s všetkým akcionárom / záložným veriteľom, avšak
nevyhnutné je to pre (i) akcionárov/záložných veriteľov so sídlom alebo pobytom mimo Slovenskej republiky
a (ii) akcionárov/ záložných veriteľov, ktorí majú nárok na protiplnenie vyššie ako 15 000 EUR, pri ktorých
nie je možné využiť poštové platobné služby.
Tieto a ďalšie informácie sú taktiež k dispozícii na internetovej stránke www.vub.sk pod odkazovým heslom
„Právo výkupu“, v časti Informácie pre akcionárov.

S úctou

Alexander Resch
predseda Predstavenstva VÚB, a.s.

Peter Magala
člen Predstavenstva VÚB, a.s.

Prílohy:
1. Oznámenie čísla účtu
2. Oznámenie o spracúvaní osobných údajov
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