POSTUP PRI DAROVANÍ / PREDAJI AKCIE
Zoznam krokov, ktoré je potrebné uskutočniť:

1. spísať darovaciu/ kúpnu zmluvu, v ktorej bude akcia, ktorá je predmetom darovania/
predaja, dostatočne identifikovaná (meno a ďalšie osobné údaje darcu/ predávajúceho, číslo
hromadnej akcie, poradové čísla akcií, ktoré hromadná akcia nahrádza, počet akcií);
2. na rubopise akcie (zadná strana) vyplniť vyžadované osobné údaje obdarovaného/
kupujúceho (pri prevode fyzickej osobe - meno, bydlisko a rodné číslo, pri prevode
právnickej osobe - obchodné meno (názov), sídlo a IČO) a pripojiť podpis darcu/
predávajúceho a dátum prevodu akcie;
4. podpis darcu/ predávajúceho na rubopise akcie nechať úradne osvedčiť (notár, alebo
matrika);
5. vyplniť tlačivo - oznámenie o zmene v osobe akcionára;
6. podpis obdarovaného/ kupujúceho na oznámení nechať úradne osvedčiť (notár, alebo
matrika);
7. v oznámení (posledná strana) uviesť, či obdarovaný/ kupujúci zároveň požaduje
emitovanie (vydanie) novej akcie v listinnej podobe s jeho osobnými údajmi (nie je
potrebné na vybavenie žiadosti a zapísanie zmeny v osobe akcionára do zoznamu akcionárov
spoločnosti, o výmenu hromadnej listinnej akcie je možné požiadať aj dodatočne na základe
žiadosti);
8. k oznámeniu priložiť úradne overenú fotokópiu listinnej akcie (oboch strán) darcu/
predávajúceho;
9. novú akciu si bude potrebné prevziať osobne v sídle NAFTA a.s. (Votrubova 1, Bratislava),
alebo v sídle spoločnosti RM-S Market, o.c.p., a.s. (Nám. SNP 14, Bratislava), resp. na tento
účel je možné splnomocniť akúkoľvek inú plnoletú fyzickú osobu, pričom táto osoba sa
musí

preukázať

písomným

plnomocenstvom,

s úradne

osvedčeným

podpisom

obdarovaného / kupujúceho.
Všetky vyššie uvedené doklady (oznámenie, darovacia/ kúpna zmluva - originál alebo overená
fotokópia, listinná akcia - úradne overená fotokópia) musia byť doručené na adresu sídla NAFTA a.s.,
Votrubova 1, 821 09 Bratislava, doporučenou poštou, resp. v prípade potreby je na tento účel možné
tiež telefonicky dohodnúť osobnú návštevu (02 4024 2563).
Zmenu v zozname akcionárov NAFTA a.s. bude možné vykonať až po doručení vyššie uvedených
dokladov.

