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údaj o počte akcií, za ktoré 
boli odovzdané platné 
hlasy 
 
§ 188 ods. 3 písm. a) ObZ 

Slovak Power Holding B.V. 25 847 

Slovenská republika, v mene ktorej koná 
Ministerstvo hospodárstva SR 

13 194 

 

údaj o pomernej časti 
základného imania, ktorú 
odovzdané platné hlasy 
predstavujú 
 
§ 188 ods. 3 písm. b) ObZ 

Slovak Power Holding B.V. 66,0000000523 % 

Slovenská republika, v mene ktorej koná 
Ministerstvo hospodárstva SR 

33,9999999477 % 

 

údaj o celkovom počte odovzdaných platných hlasov 
 
§ 188 ods. 3 písm. c) ObZ 

38 238 803 
hlasov 

 

údaj o počte hlasov za 
a proti jednotlivým 
návrhom uznesení vrátane 
informácie o počte 
akcionárov, ktorí sa zdržali 
hlasovania 
 
§ 188 ods. 3 písm. d) ObZ 

uznesenie 
počet hlasov 

za proti zdržali sa 

uznesenie č. 1 

k bodu programu č. 2 
s názvom:  

Uznášaniaschopnosť 
a voľba orgánov 
mimoriadneho valného 
zhromaždenia 

38 238 803 0 0 

uznesenie č. 2A 

k bodu programu č. 2 
s názvom:  

Uznášaniaschopnosť 
a voľba orgánov 
mimoriadneho valného 
zhromaždenia 

38 238 803 0 0 

UVEREJNENIE VÝSLEDKOV HLASOVANIA 

Výsledky hlasovania mimoriadneho Valného zhromaždenia spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s. 
(„SE, a.s.“) zo dňa 24. januára 2020 v zmysle ust. § 188 ods. 5 v nadväznosti na ust. § 188 ods. 3 

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov („ObZ“). 
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uznesenie č. 3 

k bodu programu č. 3 

s názvom:  

Cenová regulácia – 
návrh na zmenu 
cenových rozhodnutí 
ÚRSO o cene za 
výrobu, distribúciu a 
dodávku tepla 

25 237 610 0 13 001 193 

uznesenie č. 4A 

k bodu programu č. 4 

s názvom:  

Aktualizácia projektu 
dostavby 3. a 4. bloku 
JE Mochovce a jej vplyv 
na Strategický plán 
spoločnosti Slovenské 
elektrárne, a. s. na roky 
2019 - 2023 

38 238 803 0 0 

 


