
 

Slovenská sporiteľňa, a.s. 

OZNÁMENIE O KONANÍ SCHÔDZE MAJITEĽOV DLHOPISOV 

Názov Dlhopisov: T2 Dlhopisy SLSP 2028 I 
ISIN:    SK4120014564 
Dátum emisie:   20. septembra 2018 
(ďalej Dlhopisy) vydaných v rámci Programu vydávania dlhových cenných papierov podľa základného prospektu 
zo dňa 25. júla 2018 (ďalej len Prospekt), ktorý vyhotovila spoločnosť Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom 
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 151 653, zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 601/B (ďalej len Emitent). 

Tento dokument predstavuje oznámenie o prijatých rozhodnutiach schôdze majiteľov dlhopisov (ďalej len 
Oznámenie) v zmysle § 5b ods. 5 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších právnych predpisov 
(ďalej len Zákon o dlhopisoch) a bodu 9.1(k)(v)(E) Spoločných podmienok Dlhopisov. 

Emitent týmto v súlade s §5b ods. 5 Zákona o dlhopisoch a bodom 9.1(k)(v)(E) Spoločných podmienok Dlhopisov 
oznamuje majiteľom Dlhopisov, že na schôdzi Majiteľov Dlhopisov, ktorá sa konala dňa 19. decembra 2018 od 
11:15 hod. do 11:35 hod., v sídle Emitenta na adrese Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, Slovenská republika, (ďalej 
len Schôdza), boli prijaté nasledovné rozhodnutia Schôdze:  

Uznesenie č. 1: 
„1. Schôdza majiteľov dlhopisov sa po prerokovaní hlasovaním u z n i e s l a, že za predsedu schôdze majiteľov 
dlhopisov volí pána JUDr. Petra Jedináka.“ 
 
Uznesenie č. 2: 
„2. Schôdza majiteľov dlhopisov sa po prerokovaní hlasovaním u z n i e s l a, že ako zapisovateľa a osobu poverenú 
sčítaním hlasov volí predsedu schôdze a Ing. Róberta Herbeca, volí ako osobu poverenú sčítaním hlasov.“ 
 
Uznesenie č. 3: 
„3. Schôdza majiteľov dlhopisov sa po prerokovaní hlasovaním u z n i e s l a, že aktuálne znenie bodu „Prijatie na 
obchodovanie“ v odseku 9.1(a) (Základné informácie, podoba, forma a spôsob vydania Dlhopisov) v časti A 
(Ustanovenia doplňujúce emisné podmienky Dlhopisov) Konečných podmienok sa ruší a nahrádza novým znením, 
ktoré znie: Emitent podá žiadosť na Burzu cenných papierov v Bratislave, a.s., so sídlom Vysoká 17, 811 06 
Bratislava, IČO: 00 604 054, o prijatie Dlhopisov na jej regulovaný trh: kótovaný paralelný trh.“ 

 
Uznesenia Schôdze č. 1, 2 a 3 boli prijaté počtom prítomných hlasov 3 300 000 (tri milióny tristotisíc), čo 
predstavuje 100 % z celkového počtu hlasov Majiteľov dlhopisov. 

Zápisnica z rokovania Schôdze je k dispozícii k nahliadnutiu Majiteľom Dlhopisov v pracovných dňoch od 9:00 
hod. do 15:00 hod. sídle Emitenta na odbore Riadenie bilancie. 

Pojmy s veľkým začiatočným písmenom, ktoré nie sú definované v tomto Oznámení, majú význam uvedený 
v Prospekte. 

Toto Oznámenie bude zverejnené rovnakým spôsobom ako boli zverejnené Konečné podmienky Dlhopisov  
a Prospekt, a to v elektronickej forme na internetovej stránke Emitenta (www.slsp.sk/cenne-papiere.html), ktorá je 
súčasťou webového sídla Emitenta, a v písomnej forme bude dostupné k nahliadnutiu na odbore Riadenia bilancie 
Emitenta.  

V Bratislave dňa 19. decembra 2018. 

Slovenská sporiteľňa, a.s. 

______________________ ______________________ 

Ing. Richard Košecký 
Prokurista 

JUDr. Richard Földeš 
Prokurista 

 

http://www.slsp.sk/
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