Výsledky hlasovania riadneho Valného zhromaždenia akcionárov
spoločnosti Eastern Sugar Slovensko a.s.
konaného dňa 28.júla 2011 o 9:00 hod:
Bod programu č. 1 – otvorenie mimoriadneho valného zhromaždenia a skonštatovanie 97,785% účasti všetkých
akcionárov spoločnosti
Hlasovanie k bodu programu č. 2 (voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia)


Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 744.115 kusov



Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 97,785 %, t.j. 744.115 €



Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 744.115 hlasov



Počet hlasov za: 744.115 hlasov, počet hlasov proti: 0 hlasov, zdržalo sa: 0 hlasov
prijaté uznesenie:
Riadne valné zhromaždenie volí za predsedu riadneho valného zhromaždenia Mgr. Radoslavu
Janošovskú, za zapisovateľa JUDr. Evu Drgoňovú, za overovateľov zápisnice Ing. Tímeu Nagyovú a p.
Evu Hajdúovú a za skrutátorov Ing. Janu Koreckú a Mgr. Katarínu Hájkovú.
Bod programu č. 3 (Výročná správa spoločnosti, riadna účtovná závierka a návrh na vysporiadanie straty za
účtovné obdobie od 1. 4. 2010 do 31. 3. 2011)



bez hlasovania
Bod programu č. 4 (Vyjadrenie dozornej rady k výročnej správe, k riadnej účtovnej závierke a k návrhu na
vysporiadanie straty za účtovné obdobie od 1. 4. 2010 do 31. 3. 2011)



bez hlasovania
Hlasovanie k bodu programu č. 5 (Schválenie riadnej účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1. 4. 2010 do
31. 3. 2011)



Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 744.115 kusov



Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 97,785 %, t.j. 744.115 €



Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 744.115 hlasov



Počet hlasov za: 744.115 hlasov, počet hlasov proti: 0 hlasov, zdržalo sa: 0 hlasov
prijaté uznesenie:
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje riadnu účtovnú závierku za účtovné obdobie od
1.4.2010 do 31.3.2011 v znení, v akom bola predložená predstavenstvom spoločnosti.
Hlasovanie k bodu programu č. 6 (Schválenie návrhu na vysporiadanie straty za účtovné obdobie od 1. 4. 2010
do 31. 3. 2011)



Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 744.115 kusov



Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 97,785 % , t.j. 744.115€



Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 744.115 hlasov



Počet hlasov za: 744.115 hlasov, počet hlasov proti: 0 hlasov, zdržalo sa: 0 hlasov
prijaté uznesenie:
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje návrh na vysporiadanie straty za účtovné obdobie od
1.4.2010 do 31.3.2011 v znení, v akom bol predložený predstavenstvom spoločnosti.

Hlasovanie k bodu programu č. 7 (Odporúčanie dozornej rady vykonávajúcej funkciu výboru pre audit na
schválenie audítora na hospodársky rok 2011/2012 a schválenie audítora)


Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 744.115 kusov



Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 97,785 %, t.j. 744.115 €



Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 744.115 hlasov



Počet hlasov za: 744.115 hlasov, počet hlasov proti: 0 hlasov, zdržalo sa: 0 hlasov
prijaté uznesenie:
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje audítora spoločnosti na hospodársky rok 2011/2012,
ktorým bude spoločnosť AUDIT Partner, s.r.o., Cikkerova 1, 841 05 Bratislava, IČO: 35 889 527, licencia
SKAU č. 279.
Hlasovanie k bodu programu č. 8 (Odvolanie a voľba člena predstavenstva)



Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 744.115 kusov



Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 97,785 %, t.j. 744.115 €



Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 744.115 hlasov



Počet hlasov za: 744.115 hlasov, počet hlasov proti: 0 hlasov, zdržalo sa: 0 hlasov
prijaté uznesenie:
Riadne valné zhromaždenie odvoláva z funkcie člena predstavenstva pána Bertranda Rousseau, nar.
20.10.1964, bytom: Avenue de l´Europe 1, Levallois Perret 923 00 Francúzska republika a na ďalšie
funkčné obdobie opätovne volí do funkcie člena predstavenstva pána Bertranda Rousseau, nar.
20.10.1964, bytom: Avenue de l´Europe 1, Levallois Perret 923 00 Francúzska republika.
Hlasovanie k bodu programu č. 9 (Odvolanie a voľba člena dozornej rady)



Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 744.115 kusov



Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 97,785 %, t.j. 744.115 €



Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 744.115 hlasov



Počet hlasov za: 744.115 hlasov, počet hlasov proti: 0 hlasov, zdržalo sa: 0 hlasov
prijaté uznesenie:
Riadne valné zhromaždenie týmto odvoláva z funkcie člena dozornej rady pani Alenu Kácelovú, nar.
20.4.1972, r.č.: 725420/5684, bytom: Lazníčky 80, 751 25 Přerov, Česká republika a na ďalšie funkčné
obdobie opätovne volí do funkcie člena dozornej rady p. Ing. Alenu Kácelovú, nar. 20.4.1972, r.č.:
725420/5684, bytom: Lazníčky 80, 751 25 Přerov, Česká republika.
Hlasovanie k bodu programu č. 10 (Odpísanie dividend za účtovné obdobia 2004, 2005/2006 a 2006/2007
z dôvodu uplynutia lehoty na ich uplatnenie)



Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 744.115 kusov



Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 97,785 %, t.j. 744.115 €



Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 744.115 hlasov



Počet hlasov za: 744.115 hlasov, počet hlasov proti: 0 hlasov, zdržalo sa: 0 hlasov
prijaté uznesenie:
Riadne valné zhromaždenie týmto berie na vedomie, že sa premlčali nároky akcionárov uplatniť si právo
na dosiaľ nevyplatené dividendy za účtovné obdobia 2004, 2005/2006 a 2006/2007 a ukladá predstavenstvu
zohľadniť zánik povinnosti vyplatiť nevyplatené dividendy za účtovné obdobia 2004, 2005/2006
a 2006/2007 v účtovníctve spoločnosti.
Bod programu č. 11 - záver

