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ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV HLASOVANIA V ZMYSLE § 188 
ODS. 5 ZÁKONA Č. 513/1991 Z. z. OBCHODNÝ ZÁKONNÍK 

V PLATNOM ZNENÍ 

 
Dovoľujeme si Vás týmto informovať, že dňa 29.06.2017 o 14:00 hod. sa v sídle spoločnosti PALMA 
a.s., so sídlom Račianska 76, 836 04 Bratislava, IČO: 46 738 924, zapísanej v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 5570/B, (ďalej “Spoločnosť“) jediný akcionár 
Spoločnosti vykonávajúci na základe § 190 ods. 1 Obchodného zákonníka pôsobnosť valného 
zhromaždenia na základe predstavenstvom predložených dokumentov a návrhov, zaoberal v súlade s 
ustanovením § 187 Obchodného zákonníka nasledovným: 
 
 
 
1) Výročnou správou za rok 2016 vrátane správy predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti 

a o stave jej majetku za rok 2016, riadnou individuálnou účtovnou závierkou za rok 2016 a návrhom 
na úhradu straty za rok 2016, 
 

2) Správou audítora k výročnej správe za rok 2016 a k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 
2016, 

 
3) Stanoviskom dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2016 a k návrhu na úhradu 

straty za rok 2016, 
 
4) Schválením výročnej správy za rok 2016, vrátane riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2016 

a návrhu na úhradu straty za rok 2016 
 

 

Súčasne Vás týmto informujeme o rozhodnutiach prijatých k jednotlivým bodom programu:  

 

K bodu 1:  Výročná správa za rok 2016 vrátane správy predstavenstva o podnikateľskej činnosti 
spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2016, riadnej individuálnej účtovnej závierky 
za rok 2016 a návrhu na úhradu straty za rok 2016 

 

Jediný akcionár vzal na vedomie výročnú správu Spoločnosti za rok 2016, vrátane správy 
predstavenstva o podnikateľskej činnosti Spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2016, 
riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2016 a návrhu na úhradu straty za 
rok 2016. 
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K bodu 2:  Správa audítora k výročnej správe za rok 2016 a k riadnej individuálnej účtovnej 

závierke za rok 2016 

 

Jediný akcionár vzal na vedomie správu audítora k výročnej správe Spoločnosti za rok 2016 
a k riadnej individuálnej účtovnej závierke Spoločnosti za rok 2016. 

 

 

K bodu 3:  Stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2016 a k 
návrhu na úhradu straty za rok 2016 

 

Jediný akcionár vzal na vedomie stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej 
závierke Spoločnosti za rok 2014 a k návrhu na úhradu straty za rok 2014 

 

 

K bodu 4: Schválenie výročnej správy za rok 2016, vrátane riadnej individuálnej účtovnej 
závierky za rok 2016 a návrhu na úhradu straty za rok 2016 

 

Jediný akcionár schválil výročnú správu Spoločnosti za rok 2016, vrátane riadnej 
individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2016 a návrhu na úhradu straty za rok 
2016. 

 

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 3.525 ks s menovitou hodnotou 1.000,- EUR 

 

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 100 % 

 

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 3.525     

Počet hlasov za: 3.525       proti:0      zdržalo sa: 0 

 

 


