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Výsledky hlasovania 
  riadneho Valného zhromaždenia 

obchodnej spoločnosti ŽP EKO QELET a.s. 

so sídlom: Československej armády 1694, 036 01 Martin 

konanom dňa 10. 06. 2010 o 10. 00 hod. 

v budove riaditeľstva Železiarní Podbrezová a.s., 

Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, v zasadačke generálneho riaditeľa 

 

 

Riadne  Valné  zhromaždenie  uverejňuje  v zmysle  §  188  ods.  5  zák.  č.  513/1991  Zb.  Obchodný 

zákonník v platnom znení, tieto výsledky hlasovania: 

 

1. Otvorenie a voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia. 

Počet  akcií,  za  ktoré  boli  odovzdané  platné  hlasy:  510  akcií,  čo  predstavuje  100 %  pomernej  časti 

základného imania pre odovzdané platné hlasy. 

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 510 hlasov. 

 

Z počtu hlasov akcionárov prítomných na hlasovaní 510, ktoré predstavujú 100 % podiel na menovitej 

hodnote základného imania Spoločnosti: 

ZA  ‐ predložený návrh hlasovalo  510 hlasov prítomných  akcionárov,  čo predstavuje  100 % hlasov 

prítomných akcionárov; 

PROTI  ‐ predloženému návrhu hlasovalo 0 hlasov prítomných akcionárov, čo predstavuje 0 % hlasov 

prítomných akcionárov; 

ZDRŽALO SA – 0 hlasov prítomných akcionárov, čo predstavuje 0 % hlasov prítomných akcionárov. 

 

 

2. Predloženie a schválenie správy o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za 

rok 2009 – výročnej správy. Informácia o podnikateľskom zámere na ďalšie obdobie. 

Počet  akcií,  za  ktoré  boli  odovzdané  platné  hlasy:  510  akcií,  čo  predstavuje  100 %  pomernej  časti 

základného imania pre odovzdané platné hlasy. 

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 510 hlasov. 

 

Z počtu hlasov akcionárov prítomných na hlasovaní 510, ktoré predstavujú 100 % podiel na menovitej 

hodnote základného imania Spoločnosti: 

ZA  ‐ predložený návrh hlasovalo  510 hlasov prítomných  akcionárov,  čo predstavuje  100 % hlasov 

prítomných akcionárov; 

PROTI  ‐ predloženému návrhu hlasovalo 0 hlasov prítomných akcionárov, čo predstavuje 0 % hlasov 

prítomných akcionárov; 

ZDRŽALO SA – 0 hlasov prítomných akcionárov, čo predstavuje 0 % hlasov prítomných akcionárov 
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3. Prerokovanie vyjadrenia dozornej rady k riadnej účtovnej závierke za rok 2009. Oboznámenie 

s výrokom audítora. 

Počet  akcií,  za  ktoré  boli  odovzdané  platné  hlasy:  510  akcií,  čo  predstavuje  100 %  pomernej  časti 

základného imania pre odovzdané platné hlasy. 

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 510 hlasov. 

 

Z počtu hlasov akcionárov prítomných na hlasovaní 510, ktoré predstavujú 100 % podiel na menovitej 

hodnote základného imania Spoločnosti: 

ZA  ‐ predložený návrh hlasovalo  510 hlasov prítomných  akcionárov,  čo predstavuje  100 % hlasov 

prítomných akcionárov; 

PROTI  ‐ predloženému návrhu hlasovalo 0 hlasov prítomných akcionárov, čo predstavuje 0 % hlasov 

prítomných akcionárov; 

ZDRŽALO SA – 0 hlasov prítomných akcionárov, čo predstavuje 0 % hlasov prítomných akcionárov. 

 

 

4. Prerokovanie  a schválenie  individuálnej  účtovnej  závierky  za  rok  2009.  Rozdelenie 

hospodárskeho výsledku. 

Počet  akcií,  za  ktoré  boli  odovzdané  platné  hlasy:  510  akcií,  čo  predstavuje  100 %  pomernej  časti 

základného imania pre odovzdané platné hlasy. 

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 510 hlasov. 

 

Z počtu hlasov akcionárov prítomných na hlasovaní 510, ktoré predstavujú 100 % podiel na menovitej 

hodnote základného imania Spoločnosti: 

ZA  ‐ predložený návrh hlasovalo  510 hlasov prítomných  akcionárov,  čo predstavuje  100 % hlasov 

prítomných akcionárov; 

PROTI  ‐ predloženému návrhu hlasovalo 0 hlasov prítomných akcionárov, čo predstavuje 0 % hlasov 

prítomných akcionárov; 

ZDRŽALO SA – 0 hlasov prítomných akcionárov, čo predstavuje 0 % hlasov prítomných akcionárov. 

 

 

5. Schválenie audítora. 

Počet  akcií,  za  ktoré  boli  odovzdané  platné  hlasy:  510  akcií,  čo  predstavuje  100 %  pomernej  časti 

základného imania pre odovzdané platné hlasy. 

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 510 hlasov. 

 

Z počtu hlasov akcionárov prítomných na hlasovaní 510, ktoré predstavujú 100 % podiel na menovitej 

hodnote základného imania Spoločnosti: 

ZA  ‐ predložený návrh hlasovalo  510 hlasov prítomných  akcionárov,  čo predstavuje  100 % hlasov 

prítomných akcionárov; 

PROTI  ‐ predloženému návrhu hlasovalo 0 hlasov prítomných akcionárov, čo predstavuje 0 % hlasov 

prítomných akcionárov; 

ZDRŽALO SA – 0 hlasov prítomných akcionárov, čo predstavuje 0 % hlasov prítomných akcionárov. 

 

 

6. Predloženie  a schválenie  dodatkov  k zmluvám  o výkone  funkcií  členov  dozornej  rady 

spoločnosti.  

Počet  akcií,  za  ktoré  boli  odovzdané  platné  hlasy:  510  akcií,  čo  predstavuje  100 %  pomernej  časti 

základného imania pre odovzdané platné hlasy. 

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 510 hlasov. 
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Z počtu hlasov akcionárov prítomných na hlasovaní 510, ktoré predstavujú 100 % podiel na menovitej 

hodnote základného imania Spoločnosti: 

ZA  ‐ predložený návrh hlasovalo  510 hlasov prítomných  akcionárov,  čo predstavuje  100 % hlasov 

prítomných akcionárov; 

PROTI  ‐ predloženému návrhu hlasovalo 0 hlasov prítomných akcionárov, čo predstavuje 0 % hlasov 

prítomných akcionárov; 

ZDRŽALO SA – 0 hlasov prítomných akcionárov, čo predstavuje 0 % hlasov prítomných akcionárov. 

 

 

7. Odvolanie a menovanie 2 členov dozornej rady spoločnosti. 

Počet  akcií,  za  ktoré  boli  odovzdané  platné  hlasy:  510  akcií,  čo  predstavuje  100 %  pomernej  časti 

základného imania pre odovzdané platné hlasy. 

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 510 hlasov. 

 

Z počtu hlasov akcionárov prítomných na hlasovaní 510, ktoré predstavujú 100 % podiel na menovitej 

hodnote základného imania Spoločnosti: 

ZA  ‐ predložený návrh hlasovalo  510 hlasov prítomných  akcionárov,  čo predstavuje  100 % hlasov 

prítomných akcionárov; 

PROTI  ‐ predloženému návrhu hlasovalo 0 hlasov prítomných akcionárov, čo predstavuje 0 % hlasov 

prítomných akcionárov; 

ZDRŽALO SA – 0 hlasov prítomných akcionárov, čo predstavuje 0 % hlasov prítomných akcionárov. 

 

 

8. Zmena stanov.   

 

Počet  akcií,  za  ktoré  boli  odovzdané  platné  hlasy:  510  akcií,  čo  predstavuje  100 %  pomernej  časti 

základného imania pre odovzdané platné hlasy. 

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 510 hlasov. 

 

Z počtu hlasov akcionárov prítomných na hlasovaní 510, ktoré predstavujú 100 % podiel na menovitej 

hodnote základného imania Spoločnosti: 

ZA  ‐ predložený návrh hlasovalo  510 hlasov prítomných  akcionárov,  čo predstavuje  100 % hlasov 

prítomných akcionárov; 

PROTI  ‐ predloženému návrhu hlasovalo 0 hlasov prítomných akcionárov, čo predstavuje 0 % hlasov 

prítomných akcionárov; 

ZDRŽALO SA – 0 hlasov prítomných akcionárov, čo predstavuje 0 % hlasov prítomných akcionárov. 

 

9. Záver. 

 

 

 

V Martine, dňa: 15. 06. 2010 

 

 

                                                                                                                 Predstavenstvo ŽP EKO QELET a.s. 
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