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Zverejnenie regulovanej informácie
Ročná finančná správa spoločnosti SLOVNAFT, a.s. a Skupiny SLOVNAFT 

k 31. decembru 2015
v zmysle zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov

SLOVNAFT, a.s.,
so sídlom Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO 31 322 832, zapísaná v Obchodnom registri 

Okresného súdu Bratislava I, v oddiele Sa, vo vložke č. 426/B
oznamuje,

že Ročná finančná správa spoločnosti SLOVNAFT, a.s. a Skupiny SLOVNAFT 
k 31. decembru 2015 je bezplatne sprístupnená v písomnej forme v sídle emitenta a v elektronickej 

forme na internetovej stránke emitenta www.slovnaft.sk.

HN13493

HN13437

Spoločnosť FPD Hotels & Hospitality a. s., IČO: 47 251 697 ako emitent dlhopi-

sov FPD Hotels & Hospitality oznamuje, že v súlade s právnymi predpismi Sloven-

skej republiky zverejnila Ročnú fi nančnú správu za rok 2015 v písomnej forme 

v sídle spoločnosti (Palisády 29/A, 811 06 Bratislava, Slovenská republika) a na 

webovom sídle (http://www.fpd-group.com/fi nancial-reports).

HN13481

Privatbanka, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 31 634 419, ako aranžér emi-
sií dlhopisov emitenta Fortbet Funding, s.r.o., Einsteinova 25, Digital Park II, 851 01 
Bratislava, IČO 46 964 622, spoločnosti zapísanej v obchodnom registri Okresného 
súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 86516/B,  v zmysle zákona č. 429/2002 Z. z. 
o burze cenných papierov oznamuje zverejnenie regulovaných informácií – „Ročná 
fi nančná správa emitenta k 31.12.2015“, ktorá je dostupná na stránke spoločnosti 
Privatbanka, a.s. - www.privatbanka.sk. 
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Zverejnenie Ročnej fi nančnej správy za rok 2015

OTP Banka Slovensko, a.s.,

so sídlom Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO 31318916, zapísaná v Obchodnom registri Okresného 
súdu Bratislava I., Odd. Sa, vl. č. 335/B

oznamuje,

že Ročná fi nančná správa za rok 2015 v zmysle § 35 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných 
papierov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 77 ods. 4 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných 
papieroch a investičných službách v znení neskorších predpisov budú dňom 29.4.2016 
bezplatne sprístupnené v písomnej forme v sídle spoločnosti a v elektronickej forme na 
internetovej stránke spoločnosti www.otpbanka.sk.

Zverejnenie Ročnej fi nančnej správy za rok 2015 je regulovanou informáciou v zmysle § 47 
ods. 8 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov. 
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Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 
Bratislava, IČO 31 320 155 ako emitent cenných  papierov prijatých 
na obchodovanie na regulovanom trhu Vám týmto oznamuje, že  
Ročná finančná správa za rok 2015 vypracovaná v súlade s platnou 
legislatívou je od 29. 4. 2016 prístupná verejnosti v sídle emitenta 
a na internetovej stránke  
emitenta: www.vub.sk.
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OZNÁMENIE O ZVEREJNENÍ ROČNEJ FINANČNEJ SPRÁVY 
 emitenta cenných papierov, ktoré boli prijaté na obchodovanie 

na regulovanom trhu v zmysle zákona o burze cenných papierov

Emitent UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., so sídlom Želetavská 1525/1, 
140 92 Praha 4 – Michle, Česká republika, IČ 649 48 242, zapísaný v Obchodnom registri 
vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. značkou B 3608, organizačná zložka: 
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, adresa 
miesta činnosti: Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovenská republika, v súlade so znením 
§ 34 zákona 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov, oznamuje, že „Ročná fi nančná 
správa emitenta za rok 2015“ je ako regulovaná informácia zverejnená a bezplatne 
sprístupnená v sídle spoločnosti (v mieste činnosti organizačnej zložky)  a na internetovej 
adrese www.unicreditbank.sk. 

HN13396

Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.
so sídlom Matice slovenskej 10,  971 01 Prievidza,  IČO: 36 005 622 zapísaná v Obchod-
nom registri Okresného súdu v Trenčíne, Odd. Sa vl.č. 318/R  o z n a m u j e  v súlade  
s § 34  zákona  č. 429/2002 Z.z. o burze  cenných  papierov  v znení neskorších predpisov,  
že Ročná   fi nančná   správa   k 31. 12. 2015  je  ako regulovaná informácia  k dispozí-
cii  v Centrálnej evidencii regulovaných informácií  a na webovom  sídle  spoločnosti  
www.hbp.sk
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Emitent KT INVEST, a. s.
Priemyselná 267/23, 965 01  Ladomerská Vieska, IČO: 36 026 620

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel: Sa, vložka č.: 470/S, 
v súlade s § 34 Zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpi-
sov oznamuje, že Ročná fi nančná správa o hospodárení emitenta za rok 2015 bude zverejnená 
na internetovej stránke www.ktinvest.sk od 29.4.2016. Ide o regulované informácie.
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Ročná finančná správa k 31. 12. 2015 
Sberbank Slovensko, a. s., 

je zverejnená na internetovej stránke
www.sberbank.sk 
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OZNÁMENIE

Emitent, 1.garantovaná a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, 
IČO 31 400 434, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, 
vložka číslo: 893/B, v súlade s ustanoveniami zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných 
papierov v platnom znení oznamuje, že Ročná fi nančná správa emitenta za rok 2015 je 
zverejnená na internetovej stránke spoločnosti www.garantovana.sk
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PONUKOVÉ KONANIE NA SPEŇAŽENIE PODNIKU – 1. KOLO

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s. vyhlasuje dňom 29.04.2016 na 
základe záväzného pokynu príslušného orgánu prvé kolo ponukového konania na 
speňaženie podniku úpadcu JPZ s.r.o., J. Kozačeka 13, 960 01 Zvolen, IČO: 44 271 
964, ktorý sa nachádza na Zvolenská 702/37A, 962 02 Vígľaš, a bol využívaný na 
podnikanie úpadcu v oblasti prevádzkovania veľkoobchodu s ovocím a zeleninou. 

Podmienky ponukového konania poskytne správca mailom na zilina@irkr.sk 
alebo vo svojej kancelárii na Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava počas pracovných dní 
v čase 9:00 hod. - 12:00 hod. a 13:00 hod. - 16:00 hod. Termín je nutné dojednať 
vopred na tel. č. 0908/989 977. Podmienky ponukového konania správca vydá za 
poplatok 100,- € bez DPH.

Ponuky je potrebné adresovať na adresu sídla a kancelárie správcu – Šoltésovej 2, 
811 08 Bratislava, pričom ponuka musí byť doručená najneskôr do 13.05.2016 
do 16:00 hod. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať správcom stanovené podmienky 
alebo bude doručená oneskorene, sa nebude prihliadať.

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca 
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Najaktuálnejšie ekonomické spravodajstvo 
na slovenskom internete


