Polročná správa 2009
Polročná správa spoločnosti Privatbanka, a.s. (ďalej len banka) k 30.06.2009, vypracovaná v zmysle §
77 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách v znení neskorších
predpisov, v zmysle § 35 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších
predpisov a v zmysle § 20 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, sa
upravuje resp. dopĺňa o nasledujúce informácie:

4.

PRIEBEŽNÁ SPRÁVA K 30. JÚNU 2009

e)

VYHLÁSENIE O SPRÁVE A RIADENÍ

II)

Všetky významné informácie o metódach riadenia a údaj o tom, kde sú informácie
o metódach riadenia zverejnené (zmena obsahu existujúceho bodu)

Systém a metódy riadenia banky sa spravuje Pravidlami skupiny Penta, pokiaľ tieto nie sú v rozpore s
právnymi predpismi a ustanoveniami stanov banky. Pravidlá upravujú postup a spôsob uplatňovania
inštrukcií vydávaných skupinou Penta v súvislosti s výkonom, riadením a koordináciou činností
skupiny.
Štruktúru výkonného manažmentu banky riadi predstavenstvo, ako štatutárny orgán banky
prostredníctvom generálneho riaditeľa, a vrchných riaditeľov úsekov, ktorí sú priamo podriadení
predstavenstvu.
Oddelené riadenie rizík od bankových činností je v rámci organizačnej štruktúry banky zabezpečené
prostredníctvom vytvorenia nezávislého útvaru zameraného najmä na oblasť riadenia trhových a
úverových rizík.
Oddelené vykonávanie úverových obchodov a investičných obchodov zabezpečujú nezávislé úseky
riadené jednotlivými vrchnými riaditeľmi podriadenými predstavenstvu. Činnosti súvisiace s
vykonávaním investičných obchodov sú oddelené od činností súvisiacich s vykonávaním úverových
obchodov.
Za ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti zodpovedá predstavenstvo.
Na zabezpečenie funkčného informačného systému, banka využíva podporu samostatného útvaru
informačných technológií a prevádzky, ktorou vytvára podmienky rýchleho a bezpečného
informačného systému banky.
Informácie o metódach riadenia sú zverejnené na webovej stránke banky a v prevádzkových
priestoroch banky.
V)

Informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach, opis práv akcionárov
a postupu ich vykonávania (zmena obsahu existujúceho bodu)

Valné zhromaždenie:
Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Do jeho pôsobnosti patrí:
a) zmena stanov, ak zákon neustanovuje inak,
b) rozhodnutie o zvýšení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa
§210 Obchodného zákonníka a o podmienenom zvýšení základného imania,
c) rozhodnutie o znížení základného imania, po predchádzajúcom súhlase NBS, ak nejde o zníženie
z dôvodu jeho zúčtovania so stratou,
d) rozhodnutie o zlúčení, splynutí alebo rozdelení spoločnosti, vrátane zlúčenia inej právnickej osoby
so spoločnosťou, o zrušení spoločnosti, zmene jej právnej formy, o schválení zmluvy o prevode
podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku, po predchádzajúcom súhlase NBS,
e) rozhodnutie o vydaní akcií a dlhopisov, vrátane schválenia podmienok ich vydania a práv s nimi
spojených, o zmene práv spojených s niektorým druhom akcií,
f) rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze a rozhodnutie o tom, že
spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou a naopak,
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g) schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky,
návrhu o rozdelení zisku alebo vysporiadaní straty, o výške dividend a tantiém,
h) schválenie výročnej správy,
i) voľba a odvolávanie členov dozornej rady spoločnosti, s výnimkou zmien a voľby členov dozornej
rady volených zamestnancami, po predchádzajúcom súhlase NBS,
j) určenie osoby predsedu a podpredsedu dozornej rady,
k) schválenie zmlúv členov dozornej rady, ktorými sú upravené ich právne vzťahy so spoločnosťou pri
výkone ich činnosti ako členov dozornej rady, vrátane odmeňovania,
l) schvaľuje audítora, ktorý overuje účtovnú závierku spoločnosti v zmysle zákona o účtovníctve,
m) rozhoduje o ďalších otázkach, ktoré zákon a stanovy zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia.
Všetky informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach a postupe ich vykonávania sú
uvedené v stanovách banky, ktorých úplné znenie je v písomnej podobe uložené v sídle Privatbanky,
a.s., ako aj v Obchodnom registri SR.
V prvom polroku 2009 sa uskutočnilo riadne valné zhromaždenie, programom ktorého bolo schválenie
výročnej správy za rok 2008 vrátane správy predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o
stave jej majetku za rok 2008, riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2008, konsolidovanej
účtovnej závierky za rok 2008 a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2008, prerokovanie správy audítora
k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2008 a konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2008,
stanoviská dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2008, konsolidovanej
účtovnej závierky za rok 2008 a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2008, schválenie výročnej správy
za rok 2008, riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2008, konsolidovanej účtovnej závierky za
rok 2008 a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2008, prerokovanie správy o činnosti dozornej rady za
rok 2008, prerokovanie informácie o obchodnom pláne a finančnom rozpočte spoločnosti na rok 2009
a schválenie audítora na rok 2009.
Opis práv akcionára:
Práva a povinnosti akcionára ustanovujú všeobecne platné právne predpisy a stanovy.
1. Akcionárom spoločnosti môže byť právnická alebo fyzická osoba. Za akcionára sa považuje aj
držiteľ dočasného listu.
2. Na nadobudnutie alebo na prekročenie podielu na základnom imaní banky alebo hlasovacích
právach v banke v rozsahu 5%, 10%, 20%, 33%, 50% alebo 66% v jednej alebo niekoľkých
operáciách priamo alebo konaním v zhode, sa vyžaduje predchádzajúci súhlas NBS.
3. Osoba, ktorá sa chce vzdať svojho podielu na základnom imaní banky alebo na hlasovacích
právach v banke v takom rozsahu, že jej podiel klesne pod 5%, 10%, 20%. 33%, 50% alebo 66% je
povinná tento zámer vopred písomne oznámiť NBS.
4. Na použitie akcií vydaných spoločnosťou ako predmetu zabezpečenia záväzkov vlastníka týchto
akcií alebo inej osoby s výnimkou, ak predmetom zabezpečenia sú akcie v rozsahu celkovo nižšom
ako 5% podielu na základnom imaní banky v jednej alebo v niektorých operáciách priamo alebo
konaním v zhode sa vyžaduje predchádzajúci súhlas NBS.
5. Spoločnosť musí zaobchádzať za rovnakých podmienok so všetkými akcionármi rovnako.
6. Výkon práv akcionára môže byť obmedzený alebo pozbavený len na základe zákona.
7. Základnými právami akcionára je právo podieľať sa na riadení spoločnosti, na zisku spoločnosti a
na likvidačnom zostatku spoločnosti pri zrušení spoločnosti likvidáciou.
8. Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného
imania, pričom na každých 33,19 EUR (slovom tridsaťtri eur devätnásť centov) pripadá jeden hlas.
9. Akcionár je oprávnený zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom
informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných
spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia, a uplatňovať na ňom
návrhy, byť volený do orgánov spoločnosti. Uvedené práva môže uplatniť len osoba, ktorá je
oprávnená vykonávať tieto práva k rozhodujúcemu dňu. Rozhodujúcim dňom je deň určený v
pozvánke na valné zhromaždenie alebo v oznámení o konaní valného zhromaždenia. Týmto dňom
môže byť deň konania valného zhromaždenia alebo deň, ktorý mu predchádza, najviac však päť
dní pred dňom konania tohto valného zhromaždenia. Ak rozhodujúci deň nie je takýmto spôsobom
určený, považuje sa za rozhodujúci deň vždy deň konania valného zhromaždenia.
10. Akcionár nesmie vykonávať práva akcionára na ujmu práv a oprávnených záujmov ostatných
akcionárov. Na valnom zhromaždení je akcionár povinný rešpektovať organizačné opatrenia
platné pre konanie valného zhromaždenia. Akcionár je povinný splatiť emisný kurz upísaných akcií.
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11.Akcionár sa zúčastňuje na valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení na základe písomného
splnomocnenia. Ak akcionár udelí splnomocnenie na výkon hlasovacích práv spojených s tými
istými akciami na jednom valnom zhromaždení viacerým splnomocnencom, spoločnosť umožní
hlasovanie tomu zástupcovi, ktorý sa na valnom zhromaždení zapísal do listiny prítomných skôr.
Splnomocnencom akcionára nemôže byť člen dozornej rady.
12. Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie určilo na
rozdelenie. Tento podiel sa určuje pomerom menovitej hodnoty akcií akcionára k menovitej
hodnote akcií všetkých akcionárov. Uplatňovať právo na dividendu môže voči spoločnosti len
osoba, ktorá je oprávnená vykonávať tieto práva k rozhodujúcemu dňu. Rozhodujúci deň na
určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu určí valné zhromaždenie, ktoré rozhodlo o
rozdelení zisku spoločnosti, pričom tento deň nemôže byť určený na skorší deň, ako je piaty deň
nasledujúci po dni konania valného zhromaždenia, a na neskorší deň, ako je 30. deň od konania
valného zhromaždenia. Ak valné zhromaždenie rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej
uplatniť právo na dividendu neurčí, považuje sa za takýto deň 30. deň od konania valného
zhromaždenia. Dividenda je splatná najneskôr do 60 dní od rozhodujúceho dňa určeného podľa
predchádzajúcej vety. Spoločnosť je povinná vyplatiť dividendu akcionárom na svoje náklady a
nebezpečenstvo. Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne.
13.Akcionár má nárok na podiel na likvidačnom zostatku v prípade zrušenia spoločnosti likvidáciou.
14. Predstavenstvo je povinné každému akcionárovi poskytnúť na požiadanie na valnom zhromaždení
úplné a pravdivé informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného
zhromaždenia alebo písomne najneskôr do 30 dní od konania valného zhromaždenia, pokiaľ zákon
neustanovuje inak.
15. Akcionár má právo nazerať do zápisníc z rokovania dozornej rady, o takto získaných informáciách
je povinný zachovávať mlčanlivosť.
16.Akcionár má právo nahliadnuť v sídle spoločnosti do listín, ktoré sa ukladajú do zbierky listín podľa
osobitného zákona a vyžiadať si kópie týchto listín alebo ich zaslanie na ním uvedenú adresu, a to
na svoje náklady a nebezpečenstvo.
17.Spoločnosť je povinná na požiadanie písomne informovať NBS a Ministerstvo financií SR o svojich
akcionároch. Spoločnosť je povinná na požiadanie písomne informovať NBS aj o iných osobách,
ktoré na valnom zhromaždení spoločnosti vykonávali hlasovacie práva.
18.Ak má spoločnosť len jediného akcionára, vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia tento
akcionár. Jediný akcionár môže kedykoľvek zvolať valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť
vykonáva.
19. Jediný akcionár pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia prijíma samostatné rozhodnutia,
pričom je oprávnený požadovať, aby sa jeho rozhodovania zúčastnilo predstavenstvo a dozorná
rada a zároveň je povinný umožniť osobám povereným výkonom bankového dohľadu zúčastniť sa
takéhoto rozhodovania. Rozhodnutie jediného akcionára urobené pri výkone pôsobnosti valného
zhromaždenia musí mať písomnú formu a musí byť podpísané; notárska zápisnica sa vyžaduje v
prípadoch ustanovených zákonom a stanovami. Rozhodnutie jediného akcionára musí akcionár
doručiť predstavenstvu a dozornej rade.
VI)

Informácie o zložení a činnosti predstavenstva a jeho výborov (zmena obsahu existujúceho
bodu)

Zloženie predstavenstva:
Mgr. Ing. Ľuboš Ševčík, CSc.
Ing. Ľubomír Lorencovič
Ing. Vladimír Hrdina

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
podpredseda predstavenstva a vrchný riaditeľ úseku privátneho
bankovníctva
člen predstavenstva a vrchný riaditeľ úseku riadenia rizík a ekonomiky

Činnosť predstavenstva:
Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene.
Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú zákonom alebo
stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady. Predstavenstvo
zasadá pravidelne, minimálne raz do mesiaca.
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Predstavenstvo v rámci svojej pôsobnosti najmä:
a) zvoláva valné zhromaždenie,
b) vykonáva uznesenia valného zhromaždenia a dozornej rady,
c) zabezpečuje a zodpovedá za vypracovanie návrhu a vykonávanie schválenej organizácie a
systému riadenia spoločnosti v súlade so zákonom o bankách a zákonom o cenných papieroch,
d) zabezpečuje vedenie účtovníctva, obchodných kníh, inej povinnej evidencie, obchodnej
dokumentácie a iných dokladov spoločnosti v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi,
e) v lehote určenej zákonom oznamuje NBS audítora, ktorého výber schválila dozorná rada a valné
zhromaždenie,
f) udeľuje a odvoláva prokúru po predchádzajúcom schválení dozornou radou, udeľuje ďalšie
písomné splnomocnenia v súlade so schváleným štatútom predstavenstva,
g) rozhoduje o použití rezervného fondu a ďalších účelových fondov tvorených zo zisku spoločnosti
pokiaľ sú zriadené,
h) predkladá, po prerokovaní v dozornej rade, valnému zhromaždeniu na schválenie:
1. návrhy na zmeny stanov,
2. návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania a vydanie dlhopisov,
3. účtovné závierky, ktoré je spoločnosť povinná vyhotovovať podľa osobitného predpisu, návrh na
rozdelenie zisku alebo vysporiadanie straty, návrh na určenie výšky a spôsobu vyplatenia
dividend a tantiém,
4. výročnú správu spracovanú podľa osobitného predpisu, ktorej súčasťou je správa o
podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku,
5. návrh na zrušenie spoločnosti s predchádzajúcim súhlasom NBS, vymenovanie likvidátora
spoločnosti,
6. návrh na zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti, vrátane zlúčenia inej právnickej osoby so
spoločnosťou, s predchádzajúcim súhlasom NBS,
7. návrh na predaj podniku spoločnosti alebo jej časti, s predchádzajúcim súhlasom NBS,
8. iné návrhy, o ktorých na základe zákona, alebo stanov rozhoduje valné zhromaždenie,
i) predkladá dozornej rade na schválenie materiály uvedené v stanovách,
j) informuje valné zhromaždenie:
1. o výsledkoch podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti,
2. o obchodnom pláne a finančnom rozpočte schválenom na bežný rok,
k) v pracovnoprávnych vzťahoch robí úkony za zamestnávateľa. Namiesto neho môžu robiť právne
úkony aj osoby uvedené v § 9 Zákonníka práce,
l) ustanovuje osobu do funkcie riaditeľa odboru vnútornej kontroly a vnútorného auditu na návrh
dozornej rady alebo po predchádzajúcom súhlase dozornej rady a po predchádzajúcom súhlase
NBS,
m) vykonávať zmeny vedúcich zamestnancov spoločnosti, s výnimkou vedúcich zamestnancov
priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva a s výnimkou riaditeľa odboru vnútornej kontroly a
vnútorného auditu,
n) schvaľuje podmienky pracovných zmlúv vedúcich zamestnancov spoločnosti, s výnimkou vedúcich
zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva a s výnimkou vedúceho útvaru
vnútornej kontroly a vnútorného auditu,
o) zriaďuje a ruší organizačné jednotky spoločnosti,
p) schvaľuje finančné a obchodné transakcie s výnimkou finančných a obchodných transakcií
schvaľovaných dozornou radou a finančných a obchodných transakcií schvaľovaných inými
orgánmi a vedúcimi zamestnancami banky podľa kompetenčného a podpisového poriadku,
q) schvaľuje organizačný poriadok spoločnosti,
r) zabezpečuje vytváranie materiálnych, personálnych a iných podmienok pre vykonávanie
povolených bankových činností,
s) informuje dozornú radu o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu podstatne ovplyvniť vývoj
podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti, najmä jej likviditu,
t) schvaľuje kompetencie a zodpovednosť vedúcich zamestnancov spoločnosti, na ktorých môže
predstavenstvo preniesť aj rozhodovanie o záležitostiach spoločnosti spadajúcich do pôsobnosti
predstavenstva.
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Výbory predstavenstva:
Výbor riadenia aktív a pasív

koordinuje riadenie bankových aktív a pasív

Úverový výbor

zabezpečuje stratégiu a platné zásady obchodnej politiky banky
v oblasti úverových obchodov

Investičný výbor

stanovuje základnú stratégiu investovania finančných
prostriedkov klientov, ako aj investičnej stratégie jednotlivých
portfólií v správe odboru Asset Management

Výbor pre informačné technológie

koordinuje organizačné, technické, finančné, metodické a
právne zabezpečenie IT projektov v Privatbanke, a.s.

Eurovýbor

koordinuje organizačné, technické, finančné, metodické a
právne zabezpečenie realizácie projektu zavedenia EURO v
Privatbanke, a.s.

VIII)

Štruktúra základného imania vrátane údajov o cenných papieroch, ktoré neboli prijaté na
obchodovanie na regulovanom trhu v žiadnom členskom štáte alebo štáte Európskeho
hospodárskeho priestoru s uvedením druhov akcií, opisu práv a povinností s nimi
spojených pre každý druh akcií a ich percentuálny podiel na celkovom základnom imaní
(nový bod)

tis. EUR

30.6.2009

Upísané a splatené základné imanie v plnej výške:
756 874 ks kmeňových akcií ISIN SK1110001619 s
menovitou hodnotou jednej akcie 33,19 EUR

25 121

Uvedené akcie predstvujú 100% podiel na základnom imaní a nie sú prijaté na obchodovanie na
regulovanom trhu v žiadnom členskom štáte alebo štáte Európskeho hospodárskeho priestoru.
Opis práv spojených s akciami ISIN SK1110001619
a. Akcionárom spoločnosti môže byť právnická alebo fyzická osoba. Za akcionára sa považuje aj
držiteľ dočasného listu.
b. Spoločnosť musí zaobchádzať za rovnakých podmienok so všetkými akcionármi rovnako.
c. Výkon práv akcionára môže byť obmedzený alebo pozbavený len na základe zákona.
d. Základnými právami akcionára je právo podieľať sa na riadení spoločnosti, na zisku spoločnosti a
na likvidačnom zostatku spoločnosti pri zrušení spoločnosti likvidáciou.
e. Akcionár je oprávnený zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom
informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných
spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia, a uplatňovať na ňom
návrhy, byť volený do orgánov spoločnosti.
Uvedené práva môže uplatniť len osoba, ktorá je oprávnená vykonávať tieto práva k
rozhodujúcemu dňu. Rozhodujúcim dňom je deň určený v pozvánke na valné zhromaždenie alebo
v oznámení o konaní valného zhromaždenia. Týmto dňom môže byť deň konania valného
zhromaždenia alebo deň, ktorý mu predchádza, najviac však päť dní pred dňom konania tohto
valného zhromaždenia. Ak rozhodujúci deň nie je takýmto spôsobom určený, považuje sa za
rozhodujúci deň vždy deň konania valného zhromaždenia.
f. Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie určilo na
rozdelenie. Tento podiel sa určuje pomerom menovitej hodnoty akcií akcionára k menovitej
hodnote akcií všetkých akcionárov. Uplatňovať právo na dividendu môže voči spoločnosti len
osoba, ktorá je oprávnená vykonávať tieto práva k rozhodujúcemu dňu. Rozhodujúci deň na
určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu určí valné zhromaždenie, ktoré rozhodlo o
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g.
h.

i.
j.
k.
l.

IX)

rozdelení zisku spoločnosti, pričom tento deň nemôže byť určený na skorší deň, ako je piaty deň
nasledujúci po dni konania valného zhromaždenia, a na neskorší deň, ako je 30. deň od konania
valného zhromaždenia. Ak valné zhromaždenie rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej
uplatniť právo na dividendu neurčí, považuje sa za takýto deň 30. deň od konania valného
zhromaždenia. Dividenda je splatná najneskôr do 60 dní od rozhodujúceho dňa určeného podľa
predchádzajúcej vety. Spoločnosť je povinná vyplatiť dividendu akcionárom na svoje náklady a
nebezpečie. Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne.
Akcionár má nárok na podiel na likvidačnom zostatku v prípade zrušenia spoločnosti likvidáciou.
Predstavenstvo je povinné každému akcionárovi poskytnúť na požiadanie na valnom zhromaždení
úplné a pravdivé informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného
zhromaždenia alebo písomne najneskôr do 30 dní od konania valného zhromaždenia, pokiaľ zákon
neustanovuje inak.
Akcionár má právo nazerať do zápisníc z rokovania dozornej rady, o takto získaných informáciách
je povinný zachovávať mlčanlivosť.
Akcionár má právo nahliadnuť v sídle spoločnosti do listín, ktoré sa ukladajú do zbierky listín podľa
osobitného zákona a vyžiadať si kópie týchto listín alebo ich zaslanie na ním uvedenú adresu, a to
na svoje náklady a nebezpečenstvo.
Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov, pokiaľ všeobecne platné
právne predpisy alebo stanovy nevyžadujú inú väčšinu.
Na rozhodnutie valného zhromaždenia sa vyžaduje dvojtretinová väčšina hlasov prítomných
akcionárov, v prípadoch ak rozhoduje:
I.
o zmene stanov spoločnosti,
II.
zvýšení základného imania spoločnosti,
III.
o vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov,
IV.
o podmienenom zvýšení základného imania spoločnosti, v súvislosti s vydaním prioritných
dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov,
V.
o znížení základného imania spoločnosti,
VI.
o zrušení spoločnosti,
VII. o zmene právnej formy spoločnosti, ak prestane byť bankou,
VIII. o skončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze trhu kótovaných cenných papierov,
IX.
o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania podľa § 210 obchodného
zákonníka,
X.
o obmedzení práva akcionára na prednostné upisovanie akcií, ak to vyžadujú dôležité
záujmy spoločnosti,
XI.
o iných veciach, ak to výslovne ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis.
Obmedzenia prevoditeľnosti cenných papierov (nový bod)

Akcie banky sú voľne prevoditeľné okrem obmedzení vyplývajúcich z legislatívy. Emitované dlhopisy a
zmenky banky sú prevoditeľné na nového majiteľa bez obmedzenia.
X)

Kvalifikovaná účasť na základnom imaní podľa osobitného predpisu (nový bod)

Akcionárom banky so 100% podielom na jej základnom imaní je spoločnosť Penta Investments
Limited so sídlom Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212, C&I CENTER, 2nd floor, P.C. 3803, Limassol,
Cyprus.
Banka má 100% podiel na základnom imaní spločnosti Privatfin, s.r.o., so sídlom Suché mýto 1,
811 03 Bratislava.
XI)

Údaje o majiteľoch cenných papierov s osobitnými právami kontroly s uvedením opisu
týchto práv (nový bod)

Banka nevydala žiadne cenné papiere s osobitnými právami kontroly.
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XII)

Údaje o spôsobe kontroly sytému zamestnaneckých akcií, ak práva spojené s týmito
akciami nie sú uplatňované priamo zamestnancami (nový bod)

Banka neemitovala zamestnanecké akcie.
XIII)

Obmedzenia hlasovacích práv (nový bod)

Hlasovacie práva nie sú obmedzené.
XIV) Dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré sú jej známe a ktoré môžu viesť
k obmedzeniu prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv (nový
bod)
Banke nie sú známe uvedené skutočnosti.
XV)

Právomoci štatutárneho orgánu banky, najmä právomoc rozhodnúť o vydaní akcií alebo
spätnom odkúpení akcií (nový bod)

Právomoci štatutárneho orgánu sú v súlade so stanovami banky a obchodným zákonníkom.
Štatutárny orgán banky nemá právomoci rozhodnúť o vydaní akcií alebo o spätnom odkúpení akcií. O
vydaní akcií alebo o spätnom odkúpení akcií rozhoduje valné zhromaždenie na základe návrhu
štatutárneho orgánu.
XVI) Údaje o významných dohodách, ktorých je banka zmluvnou stranou a ktoré nadobúdajú
účinnosť, menia sa alebo ktorých platnosť sa skončí v dôsledku zmeny jej kontrolných
pomerov, ku ktorej došlo v súvislosti s ponukou na prevzatie, a o jej účinkoch
s výnimkou prípadu, ak by banku ich zverejnenie vážne poškodilo; táto výnimka sa
neuplatní, ak je banka povinná zverejniť tieto údaje v rámci plnenia povinností
ustanovených osobitnými predpismi (nový bod)
Banka neuzatvorila žiadne uvedené dohody.
XVII) Údaje o všetkých dohodách uzatvorených medzi bankou a členmi jej orgánov alebo
zamestnancami, na ktorých základe sa im má poskytnúť náhrada, ak sa ich funkcia alebo
pracovný pomer skončí vzdaním sa funkcie, výpoveďou zo strany zamestnanca, ich
odvolaním, výpoveďou zo strany zamestnávateľa bez uvedenia dôvodu alebo sa ich
funkcia alebo pracovný pomer skončí v dôsledku ponuky na prevzatie (nový bod)
Podmienky spolupráce medzi bankou a členmi predstavenstva sú ustanovené v Manažérskych
zmluvách. Doplnením podmienok Manažérskej zmluvy pre členov predstavenstva sú individuálne
Zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva.
n)

NÁKLADY NA ČINNOSŤ V OBLASTI VÝSKUMU A VÝVOJA (nový bod)

V 1. polroku 2009 banka neeviduje náklady spojené s činnosťou v oblasti výskumu a vývoja.
o)

NADOBÚDANIE VLASTNÝCH AKCIÍ, DOČASNÝCH LISTOV, OBCHODNÝCH PODIELOV
A AKCIÍ, DOČASNÝCH LISTOV A OBCHODNÝCH PODIELOV MATERSKEJ ÚČTOVNEJ
JEDNOTKY (nový bod)

Banka nevykonáva uvedené transakcie.
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p)

ROZDELENIE ZISKU Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ÚČTOVNÉHO OBDOBIA (nový bod)

tis. EUR

2008

Prídel na vyrovnanie straty z minulých rokov
Prídel do zákonného rezervného fondu
Prídel do nerozdeleného zisku
Zisk predchádzajúceho účtovného obdobia po zdanení

1 449
222
547
2 218

q)

ÚDAJE POŽADOVANÉ PODĽA OSOBITNÝCH PREDPISOV (nový bod)

Na banku sa nevzťahujú uvedené osobitné predpisy.
r)

INFORMÁCIA O ORGANIZAČNEJ ZLOŽKE V ZAHRANIČÍ (nový bod)

Banka nemá organizačnú zložku v zahraničí.
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