
 
 

 

 

Pravidlá  
poskytnutia plnenia akcionárom z dôvodu zníženia základného imania 

 
Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. so sídlom Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský 

Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel: Sa, 
vložka č. 62/L ( ďalej len „ Spoločnosť“) z dôvodu zníženia základného imania Spoločnosti na základe 
 uznesenia č. 3 prijatom na mimoriadnom valnom zhromaždení Spoločnosti dňa 22.08.2013, ktorým bolo 
schválené zníženie základného imania Spoločnosti na sumu 46.950.386,-€ ku dňu 22.10.2013, a teda 
zníženie menovitej hodnoty akcie o  26,-€ na menovitú hodnotu akcie vo výške 7,-€, vydáva tieto „Pravidlá 
poskytnutia plnenia akcionárom z dôvodu zníženia základného imania“. 
 

Nárok na poskytnutie plnenia z dôvodu zníženia základného imania Spoločnosti má fyzická alebo 
právnická osoba, ktorá bola ku dňu 22. októbra 2013  evidovaná u Centrálneho depozitára cenných 
papierov SR, a.s. ul. 29. augusta 1/A, Bratislava 814 80, Slovenská republika,  IČO: 31 338 976, zapísaný v 
Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sa, vložka 493/B (ďalej len „CDCP“),  
ako akcionár Spoločnosti alebo ktorej bol zriadený držiteľský účet podľa § 105a zákona č. 566/2001 Z.z. 
o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon 
o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov. 
 
Plnenie z dôvodu zníženia základného imania bude akcionárom poskytnuté nasledovne:  
 
a) Akcionár/ fyzická osoba ( vrátane akcionárov z Českej republiky) 
(i) šekovými poukážkami Poštovej banky, a.s. -  akcionárom, ktorí ku dňu 22.októbra 2013 vlastnili 

maximálne 76 ks akcií vrátane. Šekové poukážky budú zasielané na adresy akcionárov, ktoré sú 
uvedené v zozname majiteľov cenných papierov vydanom CDCP ku dňu 22.októbra 2013. Pri tomto 
spôsobe poskytnutia plnenia bude plnenie zaslané akcionárovi  bez toho, aby musel požiadať o jeho 
vyplatenie; 

(ii) bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov na bankový účet majiteľa akcií - akcionárom, 
ktorí ku dňu 22.októbra 2013 vlastnili viac ako 76 ks akcií. 

       K bezhotovostnému prevodu finančných prostriedkov bude potrebné doložiť žiadosť akcionára 
o poskytnutie plnenia na bankový účet doručenú do sídla Spoločnosti. Žiadosť musí obsahovať 
identifikačné údaje akcionára, t.j. meno a priezvisko, rodné číslo, bydlisko a identifikačné údaje týkajúce 
sa bankového účtu, na ktorý má byť plnenie poskytnuté. Podpis akcionára na žiadosti  musí byť úradne 
osvedčený.  

Po uplynutí lehoty splatnosti šekových poukážok budú nevyplatené plnenia uložené na účte 
Spoločnosti. 
 
b) Akcionár/ zahraničná fyzická osoba ( okrem akcionárov z Českej republiky)  
(i) bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov na bankový účet majiteľa akcií  
         K prevodu finančných prostriedkov bude potrebné doložiť žiadosť akcionára  o poskytnutie plnenia 
na bankový účet doručenú do sídla Spoločnosti. Žiadosť musí obsahovať identifikačné údaje akcionára, 
t.j. meno a priezvisko, rodné číslo, bydlisko a identifikačné údaje týkajúce sa bankového účtu, na ktorý má 
byť plnenie poskytnuté. Podpis akcionára na žiadosti musí byť úradne osvedčený.                                          
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c) Akcionár/ právnická osoba a osoba, pre ktorú bol zriadený držiteľský účet   
(i) bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov na bankový účet majiteľa akcií/správcu 

držiteľského účtu. K prevodu finančných prostriedkov je  potrebné predložiť: 
        -  písomnú žiadosť o  poskytnutie plnenia na bankový účet doručenú do sídla Spoločnosti. Žiadosť 

musí obsahovať identifikačné údaje akcionára/správcu držiteľského účtu, t.j. obchodné meno, 
sídlo, IČO a identifikačné údaje týkajúce sa bankového účtu, na ktorý má byť plnenie poskytnuté. 
Podpis štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu  na žiadosti musí byť úradne osvedčený; 

         - originál alebo úradne osvedčený aktuálny výpis z obchodného registra ( nie starší ako 3 mesiace).  
d) Akcionár oprávnený na prijatie plnenia z dôvodu zníženého základného imania Spoločnosti môže 

splnomocniť inú osobu ( splnomocnenca) na prijatie plnenia spôsobom podľa týchto pravidiel, 
písomným plnomocenstvom  obsahujúcim úradne osvedčený podpis splnomocniteľa  a rozsah 
splnomocnenia.  

e) Neuplatnené,  neprevzaté a vrátené plnenia:  
Žiadateľ  predloží Spoločnosti: 

(i) písomnú žiadosť o poskytnutie plnenia na bankový účet doručenú so sídla Spoločnosti. Žiadosť musí 
obsahovať identifikačné údaje žiadateľa t.j. meno a priezvisko, rodné číslo, bydlisko a identifikačné 
údaje týkajúce sa bankového účtu, na ktorý má byť plnenie poskytnuté.  Podpis žiadateľa  na žiadosti 
musí byť úradne osvedčený;  

(ii) v prípade nadobudnutie akcií v dedičskom konaní - overenú kópiu Osvedčenia o dedičstve 
vydaného notárom alebo originál alebo úradne overenú kópiu právoplatného uznesenia súdu 
o dedičskom konaní a originál alebo overenú kópiu stavového výpisu z účtu majiteľa cenných  
papierov vydaného Centrálnym depozitárom alebo členom Centrálneho depozitára, podľa toho, kto 
vedie majetkový účet cenných papierov, potvrdzujúceho vlastníctvo zdedených v prípade 
nadobudnutie akcií v dedičskom konaní. V žiadosti o  poskytnutie plnenia na bankový účet je 
potrebné uviesť identifikačné údaje poručiteľa s poznámkou, že došlo k prechodu zdedených akcií; 

(iii) v prípade maloletých majiteľov cenných papierov - prehlásenie zákonného zástupcu s jeho úradne 
osvedčeným podpisom, že je spôsobilý na právne úkony a nebol pozbavený svojich rodičovských 
práv; 

(iv) v prípade súdom stanoveného opatrovníka majiteľa cenných papierov - originál alebo úradne 
overenú kópiu príslušného rozhodnutia súdu; 

(v) pri zmene osobných údajov - po zaevidovaní zmeny osobných údajov  u Centrálneho depozitára 
alebo u člena Centrálneho depozitára, podľa toho, kto vedie majetkový účet cenných papierov,  
originál alebo kópiu dokladov „Výpis základných údajov majiteľa cenných papierov“ vydaného 
Centrálnym depozitárom alebo potvrdenie o zaevidovaní zmeny osobných údajov, vydaného členom 
Centrálnym depozitárom podľa toho, kto vedie majetkový účet cenných papierov. V žiadosti 
o  poskytnutie plnenia na bankový účet je potrebné uviesť okrem aktuálnych (zmenených) osobných 
údajov aj pôvodné osobné údaje akcionára. 

f) Žiadosti o  poskytnutie plnenia na bankový účet spolu s dokladmi preukazujúcimi oprávnenosť 
osoby na prijatia plnenia z dôvodu zníženia základného imania, ktoré musia byť prílohou žiadosti  sa 
zasielajú do sídla Spoločnosti na adresu:  Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš. 

g) V prípade, ak dôjde postúpeniu pohľadávky na poskytnutie plnenia z dôvodu zníženia základného 
imania, je postupca povinný zaslať Spoločnosti oznámenie o postúpení pohľadávky s úradne 
overenými podpismi štatutárneho orgánu postupcu a osoba uplatňujúca právo na prijatie plnenia 
(postupník)  sa preukáže originálom zmluvy o postúpení pohľadávky alebo úradne overenou kópiou 
zmluvy o postúpení pohľadávky. 
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h) Dokumenty a písomnosti vyhotovené v inom ako slovenskom jazyku alebo českom jazyku je 
potrebné dať úradne preložiť do slovenského jazyka. Cudzojazyčný originál dokumentu alebo 
písomnosti je potrebné preložiť spolu s jeho úradne overeným prekladom do slovenského jazyka. 

i) Akékoľvek dokumenty alebo písomnosti úradne overené mimo územia Slovenskej a Českej 
republiky, týkajúce sa poskytnutia plnenia je potrebné superlegalizovať, prípadne opatriť doložkou 
„Apostille“ v zmysle Haagskeho dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných listín 
z 5. Októbra 1961. 

j) Spoločnosť poskytne akcionárom plnenie z dôvodu zníženého základného imania podľa písm.a) 
bodu (i)  v lehote 60 dní odo dňa vydania týchto pravidiel a akcionárom podľa písm. a.) bod (ii) 
v lehote 60 dní odo dňa doručenia žiadosti o poskytnutie plnenia na bankový účet do Spoločnosti. 

k) Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s., v súlade so zákonom č. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov za účelom poskytnutia plnenia z dôvodu zníženia 
základného imania poverila nasledovné spoločnosti spracovaním osobných údajov majiteľov 
cenných papierov v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, výška plnenia: 

(i) Poštová banka, a.s. Prievozská 2/B, 821 09 Bratislava, IČO: 31 340 890 
(ii) Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 88 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124. 

 
 

 
Demänovská Dolina 04. februára  2014  
 
 

 
 


