Zmena osobných údajov akcionára - komu a ako treba
ohlásiť
(1) Oznámenie zmeny
Zmenu vo Vašich osobných údajoch (meno, priezvisko, adresa, rodné číslo) je potrebné
písomne oznámiť Centrálnemu depozitáru cenných papierov SR, a.s. (ďalej aj ako „Centrálny
depozitár“; ide o bývalé Stredisko cenných papierov SR, a.s.) alebo členovi Centrálneho
depozitára podľa toho, ktorá inštitúcia vedie Váš majetkový účet cenných papierov (t.j. účet,
na ktorom sú evidované Vaše akcie VÚB, a.s.). Formulár Žiadosť o zmenu osobných údajov
– dokument Centrálneho depozitára (spolu s pokynmi na vyplnenie žiadosti) je k dispozícii tu
alebo na internetovej stránke Centrálneho depozitára www.cdcp.sk pod heslom „formuláre“,
prípadne si ho môžete vyzdvihnúť osobne v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s.,
ktorý sídli na adrese: ulica 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava, (tel: 02/5939 5110). Žiadosť je
možné podávať prostredníctvom pošty alebo osobne.
Ak máte majetkový účet cenných papierov vedený u člena Centrálneho depozitára, postup a
tlačivo na zmenu osobných údajov je potrebné žiadať u neho. Odporúčame zmenu osobných
údajov oznámiť pred tým, než si uplatníte nárok na dividendu. Pokiaľ nezaevidujete zmenu
Vašich osobných údajov vyššie uvedeným spôsobom pred uplatnením si nároku na dividendu,
bude potrebné pri uplatňovaní nároku na dividendu v hotovosti predložiť alebo k žiadosti o
výplatu dividend z akcií VÚB, a.s., na účet priložiť originál alebo kópiu listiny preukazujúcej
uvedenú zmenu.
V prípade, ak nastala zmena zapísaných údajov o právnickej osobe, odporúčame pred
uplatnením si nároku na dividendu požiadať o zmenu týchto údajov príslušnú inštitúciu, ktorá
vedie majetkový účet a relevantne preukázať túto zmenu pri uplatnení si nároku na výplatu
dividend.
Ak si nie ste si istý, aké osobné údaje alebo zapísané údaje o právnickej osobe sú evidované u
správcu Vášho majetkového účtu cenných papierov (buď Centrálny depozitár alebo člen
Centrálneho depozitára), prosím, porovnajte osobné údaje vo Vašom platnom občianskom
preukaze s osobnými údajmi uvedenými v poslednej korešpondencii (napr. oznámenie o
spôsobe a mieste vyplatenia dividendy alebo pozvánka na valné zhromaždenie), ktorú Vám
VÚB banka zaslala ako svojim akcionárom – majiteľom akcií VÚB, a.s.

(2) Obdržanie potvrdenia
Po zaevidovaní zmeny osobných údajov Centrálny depozitár, alebo člen Centrálneho
depozitára, vydá potvrdenie o zaevidovaní zmeny osobných údajov. (Ak toto potvrdenie
vydáva Centrálny depozitár, volá sa „Výpis základných údajov“). Originál alebo kópiu tohto
potvrdenia je potrebné predložiť pri uplatňovaní nároku na dividendu v hotovosti alebo
priložiť k žiadosti o výplatu dividend z akcií VÚB, a.s. na účet. V žiadosti o výplatu
dividendy (v jej časti „A. Identifikačné údaje akcionára“) je potrebné uviesť Vaše aktuálne
(t.j. nové), ako aj Vaše pôvodné (t.j. staré) osobné údaje (priezvisko a adresa).
Ak takéto potvrdenie nemáte, je potrebné pri uplatňovaní nároku na dividendu v hotovosti
predložiť alebo k žiadosti o výplatu dividend z akcií VÚB, a.s., na účet priložiť originál alebo
úradne overenú kópiu listiny preukazujúcej uvedenú zmenu:

a) pri zmene priezviska:
originál alebo úradne overená kópia sobášneho listu, resp. iného dokladu o zmene priezviska.
V tomto prípade je povinný odovzdať originál alebo úradne overenú kópiu sobášneho listu
alebo iného dokladu o zmene priezviska.
b) pri zmene trvalého pobytu:
• ak ste zmenili adresu trvalého pobytu v rámci Slovenskej republiky preukážte zmenu,:
- platným preukazom totožnosti;
- ak v preukaze totožnosti (napr. cestovný pas Slovenskej republiky) nie je uvedené trvalé
bydlisko fyzickej osoby, predložte aj originál alebo úradne overenú kópiu potvrdenia o
trvalom pobyte;
• ak ste zmenili adresu trvalého pobytu mimo územia Slovenskej republiky, preukážte zmenu
trvalého pobytu :
- originálom alebo úradne overenou kópiou potvrdenia o trvalom pobyte v zahraničí alebo
iným príslušným dokladom potvrdzujúcim trvalý pobyt fyzickej osoby v zahraničí. V prípade,
že predmetný doklad, prípadne iné priložené dokumenty alebo písomnosti, budú úradne
overené mimo územia Slovenskej alebo Českej republiky, je potrebné dať ich
superlegalizovať, prípadne opatriť ich doložkou “Apostille“ v zmysle Haagského dohovoru o
zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných listín z 5. októbra 1961. Dokumenty a
písomnosti vyhotovené v inom ako slovenskom alebo českom jazyku je potrebné dať úradne
preložiť do slovenského jazyka. Cudzojazyčný originál dokumentu alebo písomnosti je
potrebné predkladať spolu s jeho úradne overeným prekladom do slovenského jazyka.
c) v prípade zmeny rodného čísla:
osvedčenie o rodnom čísle vydané Registrom obyvateľov SR, so sídlom Nám. Ľ. Štúra 1, 974
04 Banská Bystrica (tel.: 048/4306401), pričom predloží originál alebo úradne overenú kópiu
osvedčenia o rodnom čísle.

(3) Dôvod tohto postupu
Dôvodom tohto postupu je skutočnosť, že VÚB, a.s. je síce emitentom svojich akcií, ale
právne predpisy SR jej neumožňujú vykonávať zmeny osobných údajov na majetkových
účtoch majiteľov cenných papierov vedených Centrálnym depozitárom alebo iným členom
Centrálneho depozitára. Centrálny depozitár vedie úplný zoznam akcionárov VÚB, a.s., ako
aj ich osobné údaje, ktoré VÚB banka používa na správnu identifikáciu akcionárov VÚB, a.s.
pri výplate dividend a slúži tiež na evidenciu a korešpondenciu so svojimi akcionármi, napr.
na zasielanie oznámení o výplate dividend a pozvánok na valné zhromaždenia. Taktiež pri
predaji, darovaní alebo pri akomkoľvek právnom úkone spojenom s akciami VÚB, a.s. je
potrebné, aby ste mali Vaše osobné údaje v uvedenej evidencii aktualizované. Na základe
uvedených dôvodov Vám odporúčame požiadať o zaevidovanie prípadnej zmeny osobných
údajov bez zbytočného odkladu v záujme toho, aby Vám naďalej plynuli výhody z
uplatňovania Vašich práv k akciám VÚB, a.s. Účelom vyššie uvedených opatrení je ochrana
práv našich akcionárov podľa platných právnych predpisov SR.

