
Výsledky hlasovania valného zhromaždenia akcionárov  

spoločnosti Eastern Sugar Slovensko, a.s. v likvidácii 

konaného dňa 24.9.2015 o 8.30 hod. 

 

Bod programu č. 1        Otvorenie valného zhromaždenia a skonštatovanie 97,26%  účasti akcionárov  

vlastniacich akcie s hlasovacím právami 

 

Hlasovanie k bodu programu č. 2 (Voľba orgánov valného zhromaždenia) 

- Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 473.000 kusov 

- Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 97,26%, t.j. 

473.000 € 

- Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 473.000 hlasov 

- Počet hlasov za: 473.000 hlasov, počet hlasov proti: 0 hlasov, zdržalo sa: 0 hlasov 

- Prijaté uznesenie:  

Valné zhromaždenie volí za predsedu VZ JUDr. Lauru Bíróovú, za zapisovateľa Ing. 

Dašu Koraušovú, za overovateľov zápisnice Ing. Evu Borovskú a Jozefa Goňu a za osoby 

poverené sčítaním hlasov (skrutátorov) Ing. Alenu Kácelovú a Teréziu Lieskovskú. 

 

Hlasovanie k bodu programu č. 3  (Schválenie účtovnej závierky zostavenej ku dňu skončenia 

likvidácie) 

- Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 473.000 kusov 

- Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 97,26%, t.j. 

473.000 € 

- Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 473.000 hlasov 

- Počet hlasov za: 473.000 hlasov, počet hlasov proti: 0 hlasov, zdržalo sa: 0 hlasov 

- Prijaté uznesenie:  

Valné zhromaždenie schvaľuje účtovnú závierku spoločnosti zostavenú ku dňu 

skončenia likvidácie dňa 31.7.2015 a berie na vedomie, že likvidačný zostatok je 0.- EUR. 

 

Hlasovanie k bodu programu č. 4 (Schválenie konečnej správy likvidátora o priebehu likvidácie) 

- Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 473.000 kusov 

- Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 97,26%, t.j. 

473.000 € 

- Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 473.000 hlasov 

- Počet hlasov za: 473.000 hlasov, počet hlasov proti: 0 hlasov, zdržalo sa: 0 hlasov 

- Prijaté uznesenie:  

Valné zhromaždenie schvaľuje konečnú správu likvidátora o priebehu likvidácie zo dňa 

17.8.2015.  

 

Hlasovanie k bodu programu č. 5 (Schválenie rozdelenia likvidačného zostatku) 

- Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 473.000 kusov 

- Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 97,26%, t.j. 

473.000 € 

- Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 473.000 hlasov 

- Počet hlasov za: 473.000 hlasov, počet hlasov proti: 0 hlasov, zdržalo sa: 0 hlasov 

- Prijaté uznesenie:  

Valné zhromaždenie schvaľuje výšku likvidačného zostatku vo výške 0.- EUR 

a z dôvodu, že likvidačný zostatok je 0.- EUR nebude rozdelený medzi akcionárov.  

 

Bod programu č. 6 - Záver 


