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Národná Banka Slovenska
Odbor dohľadu nad trhom cenných
papierov
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Váš list zn./zo dňa :

ODT-7298/2014

Naša značka :

Vybavuje:

/2014

Kalná n/Hronom, dňa :

05.08.2014

VEC: Doplnenie Ročnej finančnej správy za rok 2013

-

§ 20 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve v Ročnej finančnej správe za rok 2013 dopĺňame
odkazom na Výročnú správu za rok 2013. Výročná správa za rok 2013 bola zverejnená na CERI
dňa 05.08.2014 o 11:04

-

§ 20 ods. 1 písm. f ) zákona o účtovníctve v Ročnej finančnej správe za rok 2013 dopĺňame
odkazom na Výročnú správu za rok 2013

-

§ 20 ods. 6 písm. b ) - Riadenie spoločnosti sa uskutočňuje na základe schválených stanov
spoločnosti, podľa ktorých je najvyšším orgánom valné zhromaždenie a ďalšími orgánmi
predstavenstvo a dozorná rada. Riadenie spoločnosti zabezpečuje predstavenstvo, ktoré má 3
členov. Volí ho dozorná rada a zároveň zvolí aj predsedu predstavenstva. Predstavenstvo je
oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím
osobám, pred súdom a pred inými orgánmi. Riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých jej
záležitostiach, pokiaľ nie sú právnymi predpismi alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti
iných orgánov spoločnosti. Stanovy spoločnosti Hydromeliorácie, a.s. sú k dispozícii k
nahliadnutiu v sídle spoločnosti.

-

§ § 20 ods. 6 písm. e ) – tento bod je rozpísaný v Ročnej finančnej správe za rok 2013

-

§ 20 ods. 6 písm. f) – činnosti výboru pre audit vykonáva dozorná rada spoločnosti
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-

§ 20 ods. 7 písm. a) - Akcionár má právo na podiel zo zisku (dividendu), ktorý valné
zhromaždenie podľa výsledkov hospodárenia určilo k rozdeleniu. Tento podiel sa určuje
pomerom menovitej hodnoty akcií akcionára k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov.
Po zrušení spoločnosti likvidáciou má akcionár právo na podiel na likvidačnom zostatku a to v
pomere menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov. Každý
akcionár má právo zúčastniť sa na valnom zhromaždení, využiť hlasovacie právo, požadovať
vysvetlenie a uplatňovať svoje návrhy. Hlasovacie právo prislúchajúce akcionárovi sa riadi
menovitou hodnotou jeho akcií.

-

§ 20 ods. 7 písm. c) – Spoločnosť nemá nepriamu účasť na základnom imaní.

S pozdravom

Ing. Marián Labuda
predseda predstavenstva a. s.
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