
VÝSLEDKY HLASOVANIA 

na zasadnutí riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Zentiva, a.s.,  

so sídlom Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, IČO: 31 411 771,  

zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sa, vložka číslo: 4/T (ďalej len 

„Spoločnosť“), ktoré sa konalo dňa 28. júna 2010 v sídle spoločnosti Zentiva, a.s.,  

uverejnené v zmysle ust. § 188 ods. 5 Obchodného zákonníka. 

 

 

Na zasadnutí riadneho valného zhromaždenia boli prítomní akcionári vlastniaci spolu 1.562.298 ks 

zaknihovaných akcií na doručiteľa, t.j. 96,4267% z celkového počtu 1.620.192 ks zaknihovaných 

akcií na doručiteľa, s ktorými je spojené hlasovacie právo. 

 

Akcionári hlasovali k jednotlivým bodom programu nasledovne: 

 

1. Hlasovanie k bodu 2. programu 

Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia v zmysle predloženého návrhu. 

 

Celkový počet zaevidovaných hlasovacích lístkov: 9 

Celkový počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy a celkový počet odovzdaných platných 

hlasov: 1.561.913, čo predstavuje [●] % na celkovom základom imaní 

Celkový počet prípustných hlasov k uvedenej otázke: 1.562.298 hlasov 

Za hlasovalo: 1.541.024 hlasov, t.j. 98,662602 % 

Proti hlasovalo: 0 hlasov 

Zdržalo sa: 20.889 hlasov, t.j. 1,337398 %  

Neplatné hlasovanie: 0 hlasov 

Nezúčastnili sa hlasovania: 385 hlasov akcionárov 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

2. Hlasovanie k bodu 5. programu 

Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti Zentiva, a.s. k 31.12.2009 v znení 

ako bolo predložené akcionárom pri prezentácií. 

 

Celkový  počet zaevidovaných hlasovacích lístkov: 5 

Celkový počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy a celkový počet odovzdaných platných 

hlasov: 1.560.857 hlasov, čo predstavuje [●] % na celkovom základom imaní 

Celkový počet prípustných hlasov k uvedenej otázke: 1.562.298 hlasov 

Za hlasovalo: 1.540.134 hlasov, t.j. 98,672332% 

Proti hlasovalo: 20.481 hlasov, t.j. 1,312164% 

Zdržalo sa: 242 hlasov, t.j. 0,015504% 

Neplatné hlasovanie: 0 hlasov 

Nezúčastnili sa hlasovania: 1.441 hlasov akcionárov 



 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

3. Hlasovanie k bodu 5. programu 

Návrh na uznesenie, aby bola vyplatená dividenda 15 EUR za akciu. 

 

Celkový počet zaevidovaných hlasovacích lístkov: 5 

Celkový počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy a celkový počet odovzdaných platných 

hlasov: 1.560.857 hlasov, čo predstavuje [●] % na celkovom základom imaní 

Celkový počet prípustných hlasov k uvedenej otázke: 1.562.298 hlasov 

Za hlasovalo: 20.873 hlasov, t.j. 1.337278% 

Proti hlasovalo: 1.539.984 hlasov, t.j. 98.662722% 

Zdržalo sa: 0 

Neplatné hlasovanie: 0 

Nezúčastnili sa hlasovania: 1.441 hlasov akcionárov 

 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

4. Hlasovanie k bodu 5. programu 

Návrh na uznesenie, aby bola vyplatená dividenda 10 EUR za akciu. 

 

Celkový počet zaevidovaných hlasovacích lístkov:  5 

Celkový počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy a celkový počet odovzdaných platných 

hlasov: 1.560.857 hlasov, čo predstavuje [●] % na celkovom základom imaní 

Celkový počet prípustných hlasov k uvedenej otázke: 1.562.298 hlasov 

Za hlasovalo: 20.873 hlasov, t.j. 1.337278% 

Proti hlasovalo: 1.539.984 hlasov, t.j. 98.662722% 

Zdržalo sa: 0 

Neplatné hlasovanie: 0 

Nezúčastnili sa hlasovania: 1.441 hlasov akcionárov 

 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

5. Hlasovanie k bodu 5. programu 

Rozdelenie zisku za rok 2009 v znení navrhovanom predstavenstvom a ako bolo predložené 

akcionárom pri prezentácii. 

 

Celkový počet  zaevidovaných hlasovacích  lístkov: 5 

Celkový počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy a celkový počet odovzdaných platných 

hlasov: 1.560.857 hlasov, čo predstavuje [●] % na celkovom základom imaní 

Celkový počet prípustných hlasov k uvedenej otázke: 1.562.298 hlasov 

Za hlasovalo: 1.539.984 hlasov, t.j. 98,662722% 

Proti hlasovalo: 20.631 hlasov, t.j. 1,321774% 



Zdržalo sa: 242, t.j. 0,015504% 

Neplatné hlasovanie: 0 hlasov 

Zdržalo sa: 0 

Nezúčastnili sa hlasovania: 1.441 hlasov akcionárov 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

6. Hlasovanie k bodu 5. programu 

Spôsob a miesto výplaty dividend v znení ako bolo predložené akcionárom pri prezentácií. 

 

Celkový počet  zaevidovaných hlasovacích  lístkov: 5 

Celkový počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy a celkový počet odovzdaných platných 

hlasov: 1.560.857 hlasov, čo predstavuje [●] % na celkovom základom imaní 

Celkový počet prípustných hlasov k uvedenej otázke: 1.562.298 hlasov 

Za hlasovalo: 1.540.134 hlasov, t.j. 98,672332% 

Proti hlasovalo: 20.481 hlasov, t.j. 1,312164% 

Zdržalo sa: 242 hlasov, t.j. 0,015504% 

Neplatné hlasovanie: 0 hlasov 

Nezúčastnili sa hlasovania: 1.441 hlasov akcionárov 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

7. Hlasovanie k bodu 6. programu 

Schválenie audítorskej spoločnosť na rok 2010 v znení ako bolo predložené akcionárom pri 

prezentácií. 

 

Celkový  počet  zaevidovaných hlasovacích lístkov: 5 

Celkový počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy a celkový počet odovzdaných platných 

hlasov: 1.560.857 hlasov, čo predstavuje [●] % na celkovom základom imaní 

Celkový počet prípustných hlasov k uvedenej otázke: 1.562.298 hlasov 

Za hlasovalo: 1.540.226 hlasov, t.j. 98,678226% 

Proti hlasovalo: 20.481 hlasov, t.j. 1,312164% 

Zdržalo sa: 150 hlasov, t.j. 0,009610% 

Neplatné hlasovanie: 0 hlasov 

Nezúčastnili sa hlasovania: 1.441 hlasov akcionárov 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

8. Hlasovanie k bodu 7. programu 

Voľba PharmDr. Josefa Valentu za člena predstavenstva spoločnosti Zentiva, a.s. 

 

Celkový  počet  zaevidovaných hlasovacích  lístkov: 5 



Celkový počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy a celkový počet odovzdaných platných 

hlasov: 1.560.857 hlasov, čo predstavuje [●] % na celkovom základom imaní 

Celkový počet prípustných hlasov k uvedenej otázke: 1.562.298 hlasov 

Za hlasovalo: 1.539.984 hlasov, t.j. 98,662722% 

Proti hlasovalo: 20.481 hlasov, t.j. 1,312164% 

Zdržalo sa: 392 hlasov, t.j. 0,025114% 

Neplatné hlasovanie: 0 hlasov 

Nezúčastnili sa hlasovania: 1.441 hlasov akcionárov 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

9. Hlasovanie k bodu 7. programu  

Voľba PharmDr. Josefa Valentu za predsedu predstavenstva spoločnosti Zentiva, a.s. 

 

Celkový  počet  zaevidovaných hlasovacích lístkov: 5 

Celkový počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy a celkový počet odovzdaných platných 

hlasov: 1.560.857 hlasov, čo predstavuje [●] % na celkovom základom imaní 

Celkový počet prípustných hlasov k uvedenej otázke: 1.562.298 hlasov 

Za hlasovalo: 1.539.984 hlasov, t.j. 98,662722% 

Proti hlasovalo: 20.481 hlasov, t.j. 1,312164% 

Zdržalo sa: 392 hlasov, t.j. 0,025114% 

Neplatné hlasovanie: 0 hlasov 

Nezúčastnili sa hlasovania: 1.441 hlasov akcionárov 

 

Uznesenie bolo prijaté. 


