
Meno a priezvisko: ________________________ 

bytom __________________________________  

nar.: ____________ 

e-mail:___________________, tel: __________________ 

 
 
 

Predstavenstvo spoločnosti 
SLOVINTEGRA, a.s. 
Tematínska 5/A 
851 05 Bratislava 

 

V _______________, dňa _________ 

 

 

Vec: Žiadosť o udelenie súhlasu s prevodom akcií na blízku osobu/tretiu osobu/akcionára* 

 

 Vážená spoločnosť,  

 

v súlade s Časťou III., Hlava II., ods. 1. Stanov spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s., si dovoľujem ako akcionár spoločnosti 

požiadať predstavenstvo spoločnosti o udelenie súhlasu s odplatným prevodom v celkovej cene __________,- Eur 

/bezodplatným prevodom* akcie (akcií) spoločnosti, a to z mojej osoby uvedenej vyššie (ako prevodcu) na nadobúdateľa: 

 

meno, priezvisko, titul: _____________________ 

bytom:  _____________________ , _____________________ 

rodné číslo: _____________________ 

 

 Nadobúdateľ je/nie je* akcionárom spoločnosti. Nadobúdateľ akcií je/nie je* mojou blízkou osobou v zmysle § 116 

Občianskeho zákonníka (Ak sa nejedná o akcionára, ale ide o blízku osobu, postavenie blízkej osoby sa preukazuje 

kópiou rodného listu, ktorý je potrebné priložiť k tejto žiadosti.) 

 

 Predmetom prevodu je (sú) ______ ks (slovom ______) listinnej kmeňovej akcie na meno  spoločnosti 

SLOVINTEGRA, a.s. v menovitej hodnote 3.000,- Eur s číselným označením ____________________, ktorá/-é boli 

emitované spoločnosťou dňa 17.06.2014.  

 

Za účelom posúdenia mojej žiadosti ďalej prehlasujem, že: 

(i) nadobúdateľ nebol právoplatne odsúdený za trestný čin, 
(ii) voči nadobúdateľovi nie je vedené trestné stíhanie, 
(iii) nadobúdateľ nie je blízkou osobou osoby, ktorá by bola právoplatne odsúdená za trestný čin alebo voči 

ktorej by bolo vedené trestné stíhanie, 
(iv) na nadobúdateľa nebol vyhlásený konkurz, nebolo povolené vyrovnanie prípadne reštrukturalizácia a ani 

nebol na neho zamietnutý konkurz pre nedostatok majetku, 
(v) nadobúdateľ nemá voči spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s. záväzky po lehote splatnosti, 
(vi) mi nie je známa existencia iných obdobných prípadov ako sú uvedené v Časti III., Hlava II. ods. 2. bod (i) 

až (v) Stanov spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s.,  
 

 Svojím podpisom potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú správne a úplné. 

 

 S pozdravom, 

 

 

_____________________________ 

podpis prevodcu 

 
* Nehodiace sa prosím preškrtnite 


