Druhá strategická, a.s.
so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 027
zap. v Obch. registri OS Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1239/B
__________________________________________________________________________________
Poučenie o práve akcionára požadovať na valnom zhromaždení
informácie a vysvetlenia a o práve zaradiť ním určenú záležitosť
do programu rokovania valného zhromaždenia
(poučenie podľa ustanovenia § 184a ods. 1 písm. b) Obchodného zákonníka)

1.

Akcionár je oprávnený zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom,
požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo
záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania
valného zhromaždenia, a uplatňovať na ňom návrhy. Počet hlasov akcionára sa určuje
pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania. Spôsob
hlasovania určujú stanovy. Stanovy alebo osobitný zákon môžu obmedziť výkon
hlasovacieho práva určením najvyššieho počtu hlasov jedného akcionára alebo
odstupňovaním počtu hlasov v závislosti od určitých menovitých hodnôt akcií;
obmedzenie výkonu hlasovacieho práva v stanovách sa musí vzťahovať v rovnakom
rozsahu na všetkých akcionárov. Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práv je tretí deň
predchádzajúci dňu konania valného zhromaždenia, t.j. deň 11.06.2022.

2.

Na žiadosť akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej
5 % základného imania
a)
predstavenstvo zaradí nimi určenú záležitosť na program rokovania valného
zhromaždenia; valné zhromaždenie je povinné túto záležitosť prerokovať;
žiadosť o doplnenie programu musí byť odôvodnená alebo k nej musí byť
pripojený návrh uznesenia valného zhromaždenia, inak sa valné zhromaždenie
nemusí takouto žiadosťou zaoberať,
b)
ak žiadosť o zaradenie nimi určenej záležitosti bola doručená po zaslaní
pozvánky na valné zhromaždenie alebo po uverejnení oznámenia o konaní
valného zhromaždenia, zašle alebo uverejní predstavenstvo doplnenie
programu valného zhromaždenia spôsobom ustanoveným zákonom a určeným
stanovami na zvolávanie valného zhromaždenia najmenej desať dní pred
konaním valného zhromaždenia; ak takéto oznámenie doplnenia programu
valného zhromaždenia nie je možné, možno zaradiť určenú záležitosť na
program rokovania valného zhromaždenia len podľa § 185 ods. 2 Obchodného
zákonníka; predstavenstvo je povinné oznámenie doplnenia programu zaslať
alebo uverejniť do 10 dní pred konaním valného zhromaždenia vždy, ak ho
akcionári podľa § 181 ods. 1 Obchodného zákonníka doručia najneskôr 20 dní
pred konaním valného zhromaždenia.
V Bratislave dňa 11.05.2022

Mgr. Juraj Široký, MBA
predseda predstavenstva

