
 
 

NÁVRHY PRÍPADNÝCH ROZHODNUTÍ VALNÉHO ZHROMAŽDENIA PODĽA 

JEDNOTLIVÝCH BODOV PROGRAMU ROKOVANIA VALNÉHO 

ZHROMAŽDENIA 

 

Spoločnosť Asseco Central Europe, a. s., so sídlom Trenčianska 56/A, 821 09 

Bratislava, IČO: 35 760 419, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného 

súdu Bratislava I, v Oddiel Sa, vložka č. 2024/B, navrhuje prijať nasledovné 

rozhodnutia na valnom zhromaždení, ktoré sa bude konať dňa 29. marca 2017: 

 

 

Bod č. 2 programu valného zhromaždenia: 

 

„Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia“ 

 

Rozhodnutie č. [*] 

 

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Asseco Central Europe, a. s., IČO: 35 

760 419 so sídlom Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava, volí za predsedu 

riadneho valného zhromaždenia RNDr. Jozefa Kleina, za zapisovateľa Ing. 

Branislava Tkáčika, za overovateľov zápisnice Ing. Mareka Gráca a JUDr. 

Michaelu Jezberovú Adamskú a za skrutátora Ing. Miroslavu Aleksievu.  

 

 

Bod č. 3 programu valného zhromaždenia: 

 

„Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2016“ 

 

Rozhodnutie č. [*] 

 

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Asseco Central Europe, a. s., IČO: 35 

760 419 so sídlom Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava, schvaľuje ročnú účtovnú 

závierku za rok 2016 v jej plnom rozsahu. 

 

 

Bod č. 4 programu valného zhromaždenia: 

 

„Schválenie ročnej správy za rok 2016“ 

 

Rozhodnutie č. [*]  

 

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Asseco Central Europe, a. s. IČO: 35 

760 419 so sídlom Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava, schvaľuje ročnú správu 

spoločnosti za rok 2016 v jej plnom rozsahu. 

 



 
 

Bod č. 5 programu valného zhromaždenia: 

 

„Schválenie konsolidovanej ročnej účtovnej závierky za rok 2016“ 

 

Rozhodnutie č. [*] 

 

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Asseco Central Europe, a. s., IČO: 35 

760 419 so sídlom Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava, schvaľuje konsolidovanú 

ročnú účtovnú závierku spoločnosti za rok 2016 v jej plnom rozsahu. 

 

 

Bod č. 6 programu valného zhromaždenia: 

 

„Schválenie konsolidovanej ročnej správy za rok 2016“ 

 

Rozhodnutie č. [*] 

 

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Asseco Central Europe, a. s., IČO: 35 

760 419 so sídlom Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava, schvaľuje konsolidovanú 

ročnú správu spoločnosti za rok 2016 v jej plnom rozsahu. 

 

 

Bod č. 7 programu valného zhromaždenia: 

 

„Návrh na rozdelenie zisku za rok 2016“ 

 

Rozhodnutie č. [*] 

 

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Asseco Central Europe, a.s., identifikačné 

číslo: 35 760 419, so sídlom Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava, Slovenská 

republika, schvaľuje rozdelenie zisku a výplatu dividend za rok 2016 (slovom: 

dvetisíc šestnásť) vo výške 10 155 164,90 EUR (slovom: desať miliónov 

stopäťdesiatpäťtisíc a stošesťdesiatštyri eur a deväťdesiat centov) nasledovne: 

 

• 10 155 164,90 EUR (slovom desať miliónov stopäťdesiatpäťtisíc a 

stošesťdesiatštyri eur a deväťdesiat centov) bude rozdelených medzi 

akcionárov ako dividenda. 

 

Okrem toho schvaľuje: 

 

• sumu 3 709 133,31 EUR (slovom: tri milióny sedemstodeväťtisíc 

stotridsaťtri eur a tridsaťjeden centov) ako nerozdelený zisk za rok 2009 

rozdeliť medzi akcionárov vo forme dividend, 



 
 

• sumu 2 306 908,13 EUR (slovom: dva milióny tristošesťtisíc deväťstoosem 

eur a trinásť centov) ako nerozdelený zisk za rok 2010 rozdeliť medzi 

akcionárov vo forme dividend, 

 

• sumu 2 424 247,98 EUR (slovom: dva milióny štyristodvadsaťštyritisíc 

dvestoštyridsaťsedem eur a deväťdesiatosem centov) ako nerozdelený zisk 

za rok 2012 rozdeliť medzi akcionárov vo forme dividend, 

 
• sumu 4 473 345,68 EUR (slovami: štyri milióny štyristosedemdesiattritisíc 

a tristoštyridsaťpäť eur a šesťdesiatosem centov) ako nerozdelený zisk za 

rok 2013 rozdeliť medzi akcionárov vo forme dividend. 

 

Celková výška dividend, ktoré sa rozdelia medzi akcionárov je 23 068 800 EUR 

(slovom: dvadsaťtri miliónov šesťdesiatosemtisíc osemsto eur), t.j. 1,08 EUR 

(slovom: jedno euro a osem centov) na jednu akciu. 

 

Riadne valné zhromaždenie stanovuje rozhodujúci deň na uplatnenie práva na 

dividendu na 5. apríla 2017 (slovami: piateho apríla dvetisícsedemnásť) a 

výplatu dividend na 28. apríla 2017 (slovami: dvadsiateho ôsmeho apríla 

dvetisícsedemnásť). 

 

Spoločnosť vyplatí dividendy v dňoch výplaty dividend, a to bankovým prevodom 

finančných prostriedkov predstavujúcich dividendy na účet poľského Národného 

depozitára cenných papierov (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w 

Warszawie SA) v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a 

príslušnými právnymi predpismi Burzy cenných papierov vo Varšave (Giełda 

Papierów Wartościowych w Warszawie SA). 

 

 

Bod č. 8 programu valného zhromaždenia: 

 

„Schválenie audítora na rok 2017“ 

 

Rozhodnutie č. [*] 

 

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Asseco Central Europe, a. s., IČO: 35 

760 419, so sídlom Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava súhlasí s výberom 

audítorskej spoločnosti Ernst & Young Slovakia, spol. s r. o., so sídlom Hodžovo 

nám 1/A, Bratislava, IČO: 35 840 463, zapísanej v Obchodnom registri 

Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 27004/B, licencia SKAu č. 

257 na výkon audítorskej činnosti pre spoločnosť Asseco Central Europe, a. s. na 

rok 2017. 

 

 



 
 

Bod č. 9 programu valného zhromaždenia: 

 

Rozhodnutie č. [*] 

 

..... 

 

 

 


