UVEREJNENIE VÝSLEDKOV HLASOVANIA

Riadne Valné zhromaždenie spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s. („SE, a.s.“),
ktoré sa konalo dňa 26. júna 2017,
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“)
údaj o počte akcií, za ktoré
boli odovzdané platné
hlasy

Slovak Power Holding B.V.

25 847

§ 188 ods. 3 písm. a) ObZ

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

38 238 803
hlasov

§ 188 ods. 3 písm. c) ObZ

počet hlasov
uznesenie
za

proti

zdržali sa

38 238 803

0

0

38 238 803

0

0

38 238 803

0

0

uznesenie č. 1
k bodu programu č. 2
s názvom:
Uznášaniaschopnosť
a voľba orgánov riadneho
valného zhromaždenia
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 č. 2
k bodu programu č. 2
s názvom:
Uznášaniaschopnosť
a voľba orgánov riadneho
valného zhromaždenia
uznesenie č. 3
k bodu programu č. 3
s názvom:
Schválenie individuálnej
účtovnej závierky SE, a.s.,
zostavenej k 31. decembru
2016 v súlade s
Medzinárodnými účtovnými
štandardmi pre finančné
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výkazníctvo v znení prijatom
Európskou úniou
uznesenie č. 4
k bodu programu č. 4
s názvom: Schválenie
konsolidovanej účtovnej
závierky SE, a.s.,
zostavenej k 31. decembru
2016 v súlade s
Medzinárodnými účtovnými
štandardmi pre finančné
výkazníctvo v znení prijatom
Európskou úniou

38 238 803

0

0

38 238 803

0

0

38 238 803

0

0

38 238 803

0

0

38 238 803

0

0

uznesenie č. 5
k bodu programu č. 5
s názvom:
Schválenie návrhu na
rozdelenie zisku za rok
2016
údaj o počte hlasov za
a proti jednotlivým
návrhom uznesení vrátane
informácie o počte
akcionárov, ktorí sa zdržali
hlasovania

uznesenie č. 6
k bodu programu č. 6
s názvom:
Výročná správa SE, a.s. za
rok 2016

§ 188 ods. 3 písm. d) ObZ
uznesenie č. 7
k bodu programu č. 7
s názvom:
Vzatie na vedomie
skončenia funkčného
obdobia náhradného člena
a voľba člena
Predstavenstva SE, a.s.
uznesenie č. 8
k bodu programu č. 8
s názvom:
Vzatie na vedomie vzdania
sa funkcie člena a
podpredsedu, voľba člena a
určenie predsedu a
podpredsedu Dozornej rady
SE, a.s.

Slovenské elektrárne, a. s., sídlo: Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 2, Slovenská republika, IČO: 35 829 052, Obchodný register Okresného súdu
Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo:2904/B

UVEREJNENIE VÝSLEDKOV HLASOVANIA

uznesenie č. 9
k bodu programu č. 9
s názvom:
Schválenie zmlúv o výkone
funkcie členov orgánov SE,
a.s.

38 238 803

0

0
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