Oznámenie o vyhlásení akcií za neplatné
Gbely, Slovenská republika, dňa 13. októbra 2006
Vážený akcionár,
Predstavenstvo spoločnosti NAFTA a.s. si Vás opätovne dovoľuje informovať, že dňa 1. júla
2006 došlo k zlúčeniu spoločností NAFTA a.s., („Zaniknutá NAFTA“), Slovenská vrtná spoločnosť,
a.s.(„SVS“) a Nafta Storage & Production a.s., („Nová NAFTA“).
V dôsledku tohto zlúčenia Zaniknutá NAFTA a SVS zanikli, všetok ich majetok a záväzky
prešiel na Novú NAFTU a Nová NAFTA sa stala ich právnym nástupcom (“Zlúčenie“).
Ako akcionár Zaniknutej NAFTY ste ku dňu Zlúčenia prestali byť akcionárom Zaniknutej
NAFTY a stali ste sa akcionárom Novej NAFTY. Nová NAFTA s účinnosťou odo dňa 1. júla 2006
prevzala obchodné meno NAFTA a.s.
Vzhľadom na to, že Zaniknutá NAFTA zanikla:
a) Vaše akcie v Zaniknutej NAFTE boli zrušené a vzniklo Vám právo na výmenu akcií
b) Nová NAFTA ako právny nástupca Zaniknutej NAFTY Vám vydala akcie na meno v listinnej
podobe s nominálnou hodnotou jednej akcie 1.000,- Sk (“Nové akcie“)
v počte [●] ks.
c) tieto Nové akcie Nová NAFTA pripravila, aby Vám ich mohla odovzdať vo výmennom pomere
1:1 za Vaše akcie v Zaniknutej NAFTE, ktoré boli zrušené.
Nová NAFTA Vás riadne informovala o možnosti prevzatia Vašich Nových akcií prvým
oznámením odoslaným Vám dňa 19. júla 2006 a druhým dodatočným oznámením odoslaným Vám
dňa 6. septembra 2006. Všetky potrebné informácie týkajúce sa prevzatia Akcií boli taktiež dostupné
na internetovej stránke spoločnosti www.nafta.sk.
Vzhľadom na to, že Vaše Nové akcie neboli prevzaté v lehotách na prevzatie, o ktorých
boli všetci akcionári riadne informovaní, predstavenstvo Novej NAFTY vyhlásilo Vaše Nové
akcie za neplatné v súlade s § 218e a § 214 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov. Tento postup vyhlásenia akcií za neplatné je taktiež v súlade so zmluvou
o zlúčení schválenou valnými zhromaždeniami zlučujúcich sa spoločností zo dňa 5. júna 2006.
V dôsledku vyššie uvedeného:
•
•
•
•
•

ste prestali byť akcionárom Novej NAFTY
Vaše Nové akcie boli zrušené
namiesto Vašich zrušených Nových akcií budú vydané Ďalšie nové akcie na meno Novej
NAFTY
predstavenstvo Novej NAFTY predá takéto Ďalšie nové akcie (Povinný predaj) a
Nová NAFTA Vám zašle výťažok z takéhoto predaja znížený o náklady vynaložené v
súvislosti vyhlásením Nových akcií za neplatné a v súvislosti s predajom Ďalších
nových akcií.
Podrobnosti týkajúce sa pravidiel pre rozdelenie výťažku z predaja sú uvedené v Prílohe č. 1 k
tomuto oznámeniu.
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Príloha 1
Pravidlá rozdelenia výnosov z Povinného predaja
Výnosy z Povinného predaja znížené o akékoľvek výdavky vynaložené Spoločnosťou v
súvislosti s vyhlásením Akcií za neplatné a s Povinným predajom (ďalej len „Výnosy” ) budú
vyplatené dotknutým osobám (ďalej len “Bývalí akcionári”) poštovou poukážkou na adresu
Bývalého akcionára uvedenú v zozname akcionárov ku dňu vyhlásenia Akcií za neplatné.
Poštová poukážka bude vystavená do 30 (tridsiatich) dní po ukončení Povinného predaja a jej
platnosť bude 30 (tridsať dní).
Celková suma Výnosov bude vydelená celkovým počtom Akcií, ktoré boli vyhlásené za
neplatné, na základe čoho bude vypočítaný údaj o výnose na jednu akciu. Suma Výnosov, ktorá
bude zaslaná konkrétnemu Bývalému akcionárovi bude vypočítaná vynásobením údaja o
výnose na jednu akciu a počtu Akcií konkrétneho Bývalého akcionára.
Ak Bývalý akcionár do 30 dní od vystavenia poštovej poukážky nevyberie príslušnú sumu
zodpovedajúcu Výnosom, potom Spoločnosť vedie príslušný Výnos na svojom osobitnom
záväzkovom účte po dobu štyroch rokov.
Bývalý akcionár môže svoje právo na obdržanie Výnosu uplatniť do štyroch rokov od dátumu,
ku ktorému mohol toto právo uplatniť po prvý raz, a to nasledujúcim spôsobom:
a)

V pokladni Spoločnosti na adrese jej sídla cez pracovné dni od 8:00 do 15:00 buď
osobne alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu, ak výška Výnosu
nepresiahne 50 000 Sk (slovom: päťdesiattisíc slovenských korún).
Totožnosť Bývalého akcionára, alebo splnomocnenca (alebo inej osoby, ktorej
splnomocnená osoba udelila substitučné plnomocenstvo) Spoločnosť overí:
i.

v prípade fyzickej osoby, podľa občianskeho preukazu alebo cestovného
dokladu;

ii.

v prípade slovenskej právnickej osoby podľa originálu výpisu z obchodného
registra nie staršieho ako jeden mesiac a občianskeho preukazu/občianskych
preukazov/cestovného(ných)
dokladu(ov)
osoby/osôb,
splnomocnenej/splnomocnených na konanie v mene príslušnej právnickej
osoby;

iii.

v prípade zahraničnej právnickej osoby podľa (1) originálu výpisu z obchodného
registra (alebo iného príslušného registra) nie staršieho ako tri (3) mesiace,
ktorý potvrdili príslušné orgány krajiny registrácie príslušnej zahraničnej
právnickej osoby v súlade s požiadavkami na úradné overovanie verejných
listín pochádzajúcich z danej krajiny (napr. notársky overený, v prípade potreby
potvrdený apostilou alebo superlegalizovaný), pričom tento výpis alebo iný
relevantný dokument preukáže právomoc prítomných osôb na konanie v mene
takej zahraničnej právnickej osoby a (2) občianskeho preukazu/občianskych
preukazov alebo cestovného dokladu/cestovných dokladov osoby/osôb,
splnomocnenej/splnomocnených na konanie v mene príslušnej zahraničnej
právnickej osoby.

Splnomocnená osoba musí tiež predložiť písomné plnomocenstvo uvádzajúce:
(A)

meno, IČO a sídlo právnickej osoby, alebo meno, dátum narodenia a rodné
číslo (ak bolo pridelené) a adresu bydliska fyzickej osoby v prípade Bývalého
akcionára aj splnomocnenej osoby,

(B)

úradne overený podpis Bývalého akcionára alebo, ak je Bývalý akcionár
právnická
osoba,
úradne
overený
podpis(y)
osoby/osôb
splnomocnenej/splnomocnených na konanie v mene Bývalého akcionára.
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V prípade plnomocenstva udeleného mimo územia Slovenskej republiky sa príslušné
podpisy overia v súlade s požiadavkami na úradné overovanie podpisov vykonaných v
príslušnej krajine (napr. notársky overený, v prípade potreby potvrdený apostilou alebo
superlegalizovaný).
V prípade akéhokoľvek substitučného plnomocenstva udeleného splnomocnencom,
ktorý bol splnomocnený priamo Bývalým akcionárom takýto splnomocnenec so
substitučným plnomocenstvom predloží všetky plnomocenstvá z reťazca „Bývalý
akcionár --> splnomocnenec --> akýkoľvek ďalší splnomocnenec“, ktorými sa
s konečnou platnosťou potvrdia právomoci prítomného splnomocnenca, pričom na
každé predložené plnomocenstvo sa primerane vzťahujú pravidlá uvedené vyššie v tejto
Prílohe.
Overenie totožnosti akejkoľvek právnickej osoby (Bývalého akcionára, splnomocnenca,
alebo splnomocnenca so substitučným plnomocenstvom) v reťazci „Bývalý akcionár -->
splnomocnenec --> akýkoľvek ďalší splnomocnenec“ sa uskutoční v súlade s odsekmi
(a)(ii) a (a) (iii) vyššie.
b)

Na základe písomnej žiadosti predloženej Spoločnosti
V žiadosti sa uvedie adresa Bývalého akcionára, ak si Bývalý akcionár želá vyplatiť
Výnosy poštovou poukážkou, alebo číslo bankového účtu a IBAN, ak si želá vyplatiť
Výnosy prevodom na svoj bankový účet. Podpis Bývalého akcionára na písomnej
žiadosti bude úradne overený notárom alebo v súlade s požiadavkami na úradné
overovanie podpisov vykonaných v príslušnej krajine (napr. notársky overený, v prípade
potreby potvrdený apostilou alebo superlegalizovaný).

Akýkoľvek doklad predložený akcionárom alebo jeho splnomocnencom, ktorý bol vyhotovený
resp. overený mimo územia Slovenskej republiky alebo Českej republiky, musí byť úradne preložený
do slovenského alebo českého jazyka.
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