Prosíme Vás, aby ste v žiadnom prípade nepoškodili dokument prípadným spinkovaním alebo zväzovaním s inými listami, keďže sa dodatočne strojovo spracúva.

Oznámenie čísla účtu
na účely výplaty protiplnenia v rámci uplatnenia práva výkupu spoločnosťou
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 („ISPHI“)
ako navrhovateľom vo vzťahu k akciám cieľovej spoločnosti
Všeobecná úverová banka, a.s., 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. („VÚB, a.s.“)
Osoba oprávnená na výplatu protiplnenia v zmysle § 118i ods. 13 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch
a investičných službách v platnom znení („Oprávnená osoba“)
Referenčné číslo:
Rodné číslo:
Meno a priezvisko:
Oprávnená osoba týmto spoločnosti VÚB, a.s. na uvedený účel výplaty protiplnenia za akcie spoločnosti VÚB,
a.s. oznamuje číslo účtu vo formáte IBAN:

V prípade, ak vyššie uvedený účet nie je bežným účtom, Oprávnená osoba v zmysle § 339 ods. 2 zákona č. 513/1991
Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení, súhlasí s tým, že záväzok vyplatiť protiplnenie sa bude považovať za
splneným tretím dňom od odoslania platby spoločnosťou VÚB, a.s. ako poverenou osobou.
Kontaktné údaje:

Adresa bydliska
Telefónne číslo / e_mail
Spracúvanie osobných údajov
Spoločnosť VÚB, a.s. spracúva osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje
smernica 95/46/ES (,,Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov’’ alebo ,,GDPR’’). VÚB, a.s. je oprávnená
spracúvať osobné údaje akcionárov v rozsahu referenčné číslo, rodné číslo, meno a priezvisko, číslo účtu, adresa
bydliska, telefónne číslo a email aj bez súhlasu Oprávnenej osoby na účely splnenia si svojej zákonnej povinnosti podľa
zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách v platnom znení.
Viac informácií o spracúvaní osobných údajov akcionárov je dostupných na www.vub.sk, ako aj v prílohe tohto
oznámenia s názvom ,,Oznámenie o spracúvaní osobných údajov pre akcionárov VÚB, a.s.’’

______________________________________
Úradne osvedčený podpis Oprávnenej osoby
(osoby oprávnenej konať za Oprávnenú osobu)

