
V súlade s § 188 ods. 5 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, 
zverejňuje obchodná spoločnosť GARFIN HOLDING, a.s., so sídlom: Dvořákovo nábrežie 8, 811 
02 Bratislava, IČO: 31 400 434, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, 
vložka č.: 893/B  (ďalej len „Spoločnosť“) výsledky hlasovania riadneho valného zhromaždenia, 
ktoré sa konalo 30.06.2020 o 10.00 hod. v budove Westend Plazza, sála Kongres - veľká, na adrese 
Lamačská cesta 3B, 841 04 Bratislava (ďalej len „RVZ“). 

 

Hlasovanie č. 1 

O uznesení č. 1:  
 
„Riadne valné zhromaždenie volí: (i) za predsedu riadneho valného zhromaždenia Mgr. Miloslava 
Hrehorčáka, (ii) za zapisovateľa riadneho valného zhromaždenia Ing. Barboru Krajčovičovú, (iii) 
za overovateľov zápisnice riadneho valného zhromaždenia Mgr. Žofiu Meškovú a Ing. Igora 
Rattaja a (iv) za osoby poverené sčítaním hlasov riadneho valného zhromaždenia Ivana 
Bušovského, Jaroslava Paľu a Lenku Jášekovú.” 

Na základe výsledkov hlasovania dočasný predseda RVZ skonštatoval, že pri hlasovaní o návrhu 
na prijatie uznesenia č. 1 boli prítomní akcionári, ktorým spolu patrí 19 664 196 hlasov, čo 
predstavuje 72,094 % hlasov všetkých akcionárov, 72,094 % základného imania Spoločnosti 
a 72,094 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať, pričom: 

za prijatie uznesenia č. 1 hlasovali akcionári majúci spolu 19 273 445 hlasov, čo predstavuje 70,661 
% hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 98,012 % hlasov prítomných akcionárov; 

proti prijatiu uznesenia č. 1 hlasovali akcionári majúci spolu 0 hlasov, čo predstavuje 0,000 % 
hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,000 % hlasov prítomných akcionárov; 

zdržali sa akcionári majúci spolu 389 202 hlasov, čo predstavuje 1,426 % hlasov všetkých 
akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 1,979 % hlasov prítomných akcionárov a teda 1 akcionár; 

nehlasovali akcionári majúci spolu 1 549 hlasov, čo predstavuje 0,005 % hlasov všetkých 
akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,007 % hlasov prítomných akcionárov. 

Platné hlasy boli odovzdané za akcionárov, ktorým patrí 6 777 587 ks zaknihovaných kmeňových 
akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 1 EUR a 1 288 506 ks zaknihovaných 
kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 10 EUR, t.j. celkovo 8 066 093 ks 
zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa, s ktorými je spojené hlasovacie právo, čomu 
zodpovedá celkom 19 662 647 hlasov, čo predstavuje 72,088 % hlasov všetkých akcionárov, 72,088 
% základného imania Spoločnosti a 72,088 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať 

Na základe výsledkov hlasovania dočasný predseda RVZ vyhlásil uznesenie č. 1 za prijaté. 
 
 
 
 

 



Hlasovanie č. 2 

O uznesení č. 2: 
 
„Riadne valné zhromaždenie berie na vedomie správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti 
spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2019 a schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku 
spoločnosti k 31.12.2019.“ 

Na základe výsledkov hlasovania dočasný predseda RVZ skonštatoval, že pri hlasovaní o návrhu 
na prijatie uznesenia č. 2 boli prítomní akcionári, ktorým spolu patrí 19 781 006 hlasov, čo 
predstavuje 72,522 % hlasov všetkých akcionárov, 72,522 % základného imania Spoločnosti 
a 72,522 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať, pričom: 

za prijatie uznesenia č. 2 hlasovali akcionári majúci spolu 12 268 989 hlasov, čo predstavuje 44,981 
% hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 62,024 % hlasov prítomných akcionárov; 

proti prijatiu uznesenia č. 2 hlasovali akcionári majúci spolu 391 537 hlasov, čo predstavuje 1,435 
% hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 1,979 % hlasov prítomných akcionárov; 

zdržali sa akcionári majúci spolu 6 886 700 hlasov, čo predstavuje 25,248 % hlasov všetkých 
akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 34,814 % hlasov prítomných akcionárov a teda 4 akcionári;  

nehlasovali akcionári majúci spolu 233 780 hlasov, čo predstavuje 0,857 % hlasov všetkých 
akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 1,181 % hlasov prítomných akcionárov. 

Platné hlasy boli odovzdané za akcionárov, ktorým patrí 6 777 606 ks zaknihovaných kmeňových 
akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 1 EUR a 1 276 962 ks zaknihovaných 
kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 10 EUR, t.j. celkovo 8 054 568 ks 
zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa, s ktorými je spojené hlasovacie právo, čomu 
zodpovedá celkom 19 547 226  hlasov, čo predstavuje 71,665 % hlasov všetkých akcionárov, 71,665 
% základného imania Spoločnosti a 71,665 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať.  

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ vyhlásil uznesenie č. 2 za prijaté. 



Hlasovanie č. 3 

O uznesení č. 3: 
 
„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje návrh predstavenstva na uhradenie straty z hospodárenia 
spoločnosti za rok 2019, ktorá je vo výške 11.662,65 EUR (slovom: jedenásťtisíc šesťsto 
šesťdesiatdva eur a šesťdesiatpäť centov), a to tak, že uvedená strata bude prevedená 
(preúčtovaná) na účet spoločnosti označený ako „Neuhradená strata minulých rokov“.“ 

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ skonštatoval, že pri hlasovaní o návrhu na 
prijatie uznesenia č. 3 boli prítomní akcionári, ktorým spolu patrí 19 781 006 hlasov, čo predstavuje 
72,522 % hlasov všetkých akcionárov, 72,522 % základného imania Spoločnosti a 72,522 % hlasov 
akcionárov oprávňujúcich hlasovať, pričom: 

za prijatie uznesenia č. 3 hlasovali akcionári majúci spolu 19 265 462 hlasov, čo predstavuje 70,632 
% hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 97,393 % hlasov prítomných akcionárov; 

proti prijatiu uznesenia č. 3 hlasovali akcionári majúci spolu 2 670 hlasov, čo predstavuje 0,009 % 
hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,013 % hlasov prítomných akcionárov; 

zdržali sa akcionári majúci spolu 1937 hlasov, čo predstavuje 0,007 % hlasov všetkých akcionárov 
oprávňujúcich hlasovať a 0,009% hlasov prítomných akcionárov a teda 3 akcionári;  

nehlasovali akcionári majúci spolu 510 937 hlasov, čo predstavuje 1,873 % hlasov všetkých 
akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 2,582 % hlasov prítomných akcionárov. 

Platné hlasy boli odovzdané za akcionárov, ktorým patrí 6 777 549 ks zaknihovaných kmeňových 
akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 1 EUR a 1 249 252 ks zaknihovaných 
kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 10 EUR, t.j. celkovo 8 026 801 ks 
zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa, s ktorými je spojené hlasovacie právo, čomu 
zodpovedá celkom 19 270 069 hlasov, čo predstavuje 70,649 % hlasov všetkých akcionárov, 70,649  
% základného imania Spoločnosti a 70,649 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať.  

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ vyhlásil uznesenie č. 3 za prijaté. 

 

 

 



Hlasovanie č. 4 

O uznesení č. 4: 
 
„Riadne valné zhromaždenie v súlade s § 201a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v znení neskorších predpisov schvaľuje Pravidlá odmeňovania členov orgánov verejnej akciovej 
spoločnosti GARFIN HOLDING, a.s., v znení podľa prílohy tejto zápisnice.“ 

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ skonštatoval, že pri hlasovaní o návrhu na 
prijatie uznesenia č. 4 boli prítomní akcionári, ktorým spolu patrí 19 781 006 hlasov, čo predstavuje 
72,522 % hlasov všetkých akcionárov, 72,522 % základného imania Spoločnosti a 72,522 % hlasov 
akcionárov oprávňujúcich hlasovať, pričom: 

za prijatie uznesenia č. 4 hlasovali akcionári majúci spolu 15 877 178 hlasov, čo predstavuje 58,210 
% hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 80,264 % hlasov prítomných akcionárov; 

proti prijatiu uznesenia č. 4 hlasovali akcionári majúci spolu 3 389 535 hlasov, čo predstavuje 
12,426 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 17,135 % hlasov prítomných 
akcionárov; 

zdržali sa akcionári majúci spolu 1786 hlasov, čo predstavuje 0,006 % hlasov všetkých akcionárov 
oprávňujúcich hlasovať a 0,009 % hlasov prítomných akcionárov a teda 1 akcionár;  

nehlasovali akcionári majúci spolu 512 507 hlasov, čo predstavuje 1,878 % hlasov všetkých 
akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 2,590 % hlasov prítomných akcionárov. 

Platné hlasy boli odovzdané za akcionárov, ktorým patrí 6 777 529 ks zaknihovaných kmeňových 
akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 1 EUR a 1 249 097 ks zaknihovaných 
kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 10 EUR, t.j. celkovo 8 026 626 ks 
zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa, s ktorými je spojené hlasovacie právo, čomu 
zodpovedá celkom 19 268 499 hlasov, čo predstavuje 70,643 % hlasov všetkých akcionárov, 70,643 
% základného imania Spoločnosti a 70,643 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať.  

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ vyhlásil uznesenie č. 4 za prijaté. 



Hlasovanie č. 5 

O uznesení č. 5: 
 
„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje zmenu stanov spoločnosti, a to tak, že: 

a) v čl. 30. stanov spoločnosti sa mení písm. h) a toto po zmene znie takto: „h) schvaľovanie 
zmlúv o výkone funkcie členov predstavenstva.“.“ 

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ skonštatoval, že pri hlasovaní o návrhu na 
prijatie uznesenia č. 5 boli prítomní akcionári, ktorým spolu patrí 19 781 006 hlasov, čo predstavuje 
72,522 % hlasov všetkých akcionárov, 72,522 % základného imania Spoločnosti a 72,522 % hlasov 
akcionárov oprávňujúcich hlasovať, pričom: 

za prijatie uznesenia č. 5 hlasovali akcionári majúci spolu 19 263 892 hlasov, čo predstavuje 70,626 
% hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 97,385 % hlasov prítomných akcionárov; 

proti prijatiu uznesenia č. 5 hlasovali akcionári majúci spolu 2670 hlasov, čo predstavuje 0,009 % 
hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,013 % hlasov prítomných akcionárov; 

zdržali sa akcionári majúci spolu 151 hlasov, čo predstavuje 0,000 % hlasov všetkých akcionárov 
oprávňujúcich hlasovať a 0,000 % hlasov prítomných akcionárov a teda 2 akcionári; 

nehlasovali akcionári majúci spolu 514 293 hlasov, čo predstavuje 1,885 % hlasov všetkých 
akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 2,599 % hlasov prítomných akcionárov. 

Platné hlasy boli odovzdané za akcionárov, ktorým patrí 6 777 503 ks zaknihovaných kmeňových 
akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 1 EUR a 1 248 921 ks zaknihovaných 
kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 10 EUR, t.j. celkovo 8 026 424 ks 
zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa, s ktorými je spojené hlasovacie právo, čomu 
zodpovedá celkom 19 266 713 hlasov, čo predstavuje 70,637 % hlasov všetkých akcionárov, 70,637 
% základného imania Spoločnosti a 70,637 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať.  

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ vyhlásil uznesenie č. 5 za prijaté. 



Hlasovanie č. 6 

O uznesení č. 6:  
 
„Riadne valné zhromaždenie odvoláva: 
a) Mgr. Petru Hirnerovú, bydlisko: Račianska 69B, 831 02 Bratislava – mestská časť Nové 

Mesto, Slovenská republika, dátum nar.:  rodné č.: 4 z funkcie člena 
dozornej rady spoločnosti. 

Odvolanému členovi dozornej rady spoločnosti zaniká funkcia s účinnosťou k 24.00 hod. dňa 
30.06.2020.“  

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ skonštatoval, že pri hlasovaní o návrhu na 
prijatie uznesenia č. 6 boli prítomní akcionári, ktorým spolu patrí 19 781 006 hlasov, čo predstavuje 
72,522 % hlasov všetkých akcionárov, 72,522 % základného imania Spoločnosti a 72,522 % hlasov 
akcionárov oprávňujúcich hlasovať, pričom: 

za prijatie uznesenia č. 6 hlasovali akcionári majúci spolu 19 263 812 hlasov, čo predstavuje 70,626 
% hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 97,385 % hlasov prítomných akcionárov; 

proti prijatiu uznesenia č. 6 hlasovali akcionári majúci spolu 0 hlasov, čo predstavuje 0,000 % 
hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,000 % hlasov prítomných akcionárov; 

zdržali sa akcionári majúci spolu 2 670 hlasov, čo predstavuje 0,009 % hlasov všetkých akcionárov 
oprávňujúcich hlasovať a 0,013 % hlasov prítomných akcionárov a teda 1 akcionár; 

nehlasovali akcionári majúci spolu 514 524 hlasov, čo predstavuje 1,886 % hlasov všetkých 
akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 2,601 % hlasov prítomných akcionárov. 

Platné hlasy boli odovzdané za akcionárov, ktorým patrí 6 777 472 ks zaknihovaných kmeňových 
akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 1 EUR a 1 248 901 ks zaknihovaných 
kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 10 EUR, t.j. celkovo 8 026 373 ks 
zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa, s ktorými je spojené hlasovacie právo, čomu 
zodpovedá celkom 19 266 482 hlasov, čo predstavuje 70,636 % hlasov všetkých akcionárov, 70,636 
% základného imania Spoločnosti a 70,636 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať.  

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ vyhlásil uznesenie č. 6 za prijaté. 



Hlasovanie č. 7 

O uznesení č. 7:  
 
„Riadne valné zhromaždenie volí: 
a) Mareka Langera, bydlisko: Libická 11, 130 00 Praha - Vinohrady, dátum nar.:  

rodné č.: do funkcie člena dozornej rady spoločnosti. 
Zvolenému členovi dozornej rady spoločnosti vzniká funkcia s účinnosťou od 00.01 hod. dňa 
01.07.2020.“ 

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ skonštatoval, že pri hlasovaní o návrhu na 
prijatie uznesenia č. 7 boli prítomní akcionári, ktorým spolu patrí 19 781 006 hlasov, čo predstavuje 
72,522 % hlasov všetkých akcionárov, 72,522 % základného imania Spoločnosti a 72,522 % hlasov 
akcionárov oprávňujúcich hlasovať, pričom: 

za prijatie uznesenia č. 7 hlasovali akcionári majúci spolu 5 317 307 hlasov, čo predstavuje 19,494 
% hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 26,880 % hlasov prítomných akcionárov; 

proti prijatiu uznesenia č. 7 hlasovali akcionári majúci spolu 13 947 668 hlasov, čo predstavuje 
51,136 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 70,510 % hlasov prítomných 
akcionárov; 

zdržali sa akcionári majúci spolu 12 477 hlasov, čo predstavuje 0,045 % hlasov všetkých 
akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,063 % hlasov prítomných akcionárov a teda 4 akcionári;  

nehlasovali akcionári majúci spolu 503 554 hlasov, čo predstavuje 1,846 % hlasov všetkých 
akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 2,545 % hlasov prítomných akcionárov. 

Platné hlasy boli odovzdané za akcionárov, ktorým patrí 6 777 472 ks zaknihovaných kmeňových 
akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 1 EUR a 1 249 998 ks zaknihovaných 
kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 10 EUR, t.j. celkovo 8 027 470 ks 
zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa, s ktorými je spojené hlasovacie právo, čomu 
zodpovedá celkom 19 277 452 hlasov, čo predstavuje 70,676 % hlasov všetkých akcionárov, 70,676  
% základného imania Spoločnosti a 70,676 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať.  

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ vyhlásil uznesenie č. 7 za neprijaté. 



Hlasovanie č. 8 

O uznesení č. 8:  
 
„Riadne valné zhromaždenie volí: 
a) Ing. Barboru Krajčovičovú, PhD., bydlisko: Nevädzová 17211/6G, 821 01 Bratislava – mestská 

časť Ružinov, Slovenská republika, dátum nar.:  rodné č.: do funkcie 
člena dozornej rady spoločnosti. 

Zvolenému členovi dozornej rady spoločnosti vzniká funkcia s účinnosťou od 00.01 hod. dňa 
01.07.2020.“ 

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ skonštatoval, že pri hlasovaní o návrhu na 
prijatie uznesenia č. 8 boli prítomní akcionári, ktorým spolu patrí 19 781 006 hlasov, čo predstavuje 
72,522 % hlasov všetkých akcionárov, 72,522 % základného imania Spoločnosti a 72,522 % hlasov 
akcionárov oprávňujúcich hlasovať, pričom: 

za prijatie uznesenia č. 8 hlasovali akcionári majúci spolu 13 965 995 hlasov, čo predstavuje 51,203 
% hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 70,603 % hlasov prítomných akcionárov; 

proti prijatiu uznesenia č. 8 hlasovali akcionári majúci spolu 5 183 290 hlasov, čo predstavuje 
19,003 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 26,203 % hlasov prítomných 
akcionárov; 

zdržali sa akcionári majúci spolu 114 276 hlasov, čo predstavuje 0,418 % hlasov všetkých 
akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,577 % hlasov prítomných akcionárov a teda 3 akcionári;  

nehlasovali akcionári majúci spolu 517 445 hlasov, čo predstavuje 1,897 % hlasov všetkých 
akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 2,615 % hlasov prítomných akcionárov. 

Platné hlasy boli odovzdané za akcionárov, ktorým patrí 6 777 441 ks zaknihovaných kmeňových 
akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 1 EUR a 1 248 612 ks zaknihovaných 
kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 10 EUR, t.j. celkovo 8 026 053 ks 
zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa, s ktorými je spojené hlasovacie právo, čomu 
zodpovedá celkom 19 263 561 hlasov, čo predstavuje 70,625 % hlasov všetkých akcionárov, 70,625  
% základného imania Spoločnosti a 70,625 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať.  

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ vyhlásil uznesenie č. 8 za prijaté. 



Hlasovanie č. 9 

O uznesení č. 9:  
 
„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje: 
a) zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady spoločnosti medzi spoločnosťou a členom 

dozornej rady spoločnosti PhDr. Jozefom Duchom, bydlisko: Za kaštieľom 1308/2, 053 11 
Smižany, Slovenská republika, dátum nar.:  rodné č.:  v znení podľa 
prílohy tejto zápisnice; 

b) zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady spoločnosti medzi spoločnosťou a členom 
dozornej rady spoločnosti Ing. Aurelom Zrubecom, bydlisko: Nad hliníkom 15, 942 01 Šurany, 
Slovenská republika, dátum nar.:  rodné č.:  v znení podľa prílohy tejto 
zápisnice; 

c) zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady spoločnosti medzi spoločnosťou a členom 
dozornej rady spoločnosti Ing. Jozefom Hodekom, bydlisko: Pri Suchom Mlyne 3898/26, 811 03 
Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, dátum nar.:  rodné č.: 

 v znení podľa prílohy tejto zápisnice; 
d) zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady spoločnosti medzi spoločnosťou a členom 

dozornej rady spoločnosti Ing. Barborou Krajčovičovou, PhD., bydlisko: Nevädzová 17211/ 
6G, 821 01 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika, dátum nar.:  
rodné č.:  v znení podľa prílohy tejto zápisnice.“ 

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ skonštatoval, že pri hlasovaní o návrhu na 
prijatie uznesenia č. 9 boli prítomní akcionári, ktorým spolu patrí 19 781 006 hlasov, čo predstavuje 
72,522 % hlasov všetkých akcionárov, 72,522 % základného imania Spoločnosti a 72,522 % hlasov 
akcionárov oprávňujúcich hlasovať, pričom: 

za prijatie uznesenia č. 9 hlasovali akcionári majúci spolu 14 076 550 hlasov, čo predstavuje 51,608 
% hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 71,161 % hlasov prítomných akcionárov; 

proti prijatiu uznesenia č. 9 hlasovali akcionári majúci spolu 0 hlasov, čo predstavuje 0,000 % 
hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,000 % hlasov prítomných akcionárov; 

zdržali sa akcionári majúci spolu 5 186 371 hlasov, čo predstavuje 19,014 % hlasov všetkých 
akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 26,218 % hlasov prítomných akcionárov a teda 3 akcionári;  

nehlasovali akcionári majúci spolu 518 085 hlasov, čo predstavuje 1,899 % hlasov všetkých 
akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 2,619 % hlasov prítomných akcionárov. 

Platné hlasy boli odovzdané za akcionárov, ktorým patrí 6 777 431 ks zaknihovaných kmeňových 
akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 1 EUR a 1 248 549 ks zaknihovaných 
kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 10 EUR, t.j. celkovo 8 025 980 ks 
zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa, s ktorými je spojené hlasovacie právo, čomu 
zodpovedá celkom 19 262 921 hlasov, čo predstavuje 70,623 % hlasov všetkých akcionárov, 70,623 
% základného imania Spoločnosti a 70,623 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať.  

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ vyhlásil uznesenie č. 9 za prijaté. 



Hlasovanie č. 10 

O uznesení č. 10:  
 
„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje audítorskú spoločnosť KPMG Slovensko spol. s r.o., so 
sídlom: Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 31 348 238, číslo audítorskej licencie: 
SKAU č. 96 ako audítora, ktorý vykoná pre spoločnosť GARFIN HOLDING, a.s. audit v rozsahu 
zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou GARFIN HOLDING, a.s. a audítorom KPMG Slovensko 
spol. s r.o.“ 

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ skonštatoval, že pri hlasovaní o návrhu na 
prijatie uznesenia č. 10 boli prítomní akcionári, ktorým spolu patrí 19 781 006 hlasov, čo 
predstavuje 72,522 % hlasov všetkých akcionárov, 72,522 % základného imania Spoločnosti 
a 72,522 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať, pričom: 

za prijatie uznesenia č. 10 hlasovali akcionári majúci spolu 15 768 146 hlasov, čo predstavuje 
57,810 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 79,713 % hlasov prítomných 
akcionárov; 

proti prijatiu uznesenia č. 10 hlasovali akcionári majúci spolu 3 382 605 hlasov, čo predstavuje 
12,401 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 17,100 % hlasov prítomných 
akcionárov; 

zdržali sa akcionári majúci spolu 110 140 hlasov, čo predstavuje 0,403 % hlasov všetkých 
akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,556 % hlasov prítomných akcionárov a teda 1 akcionár;  

nehlasovali akcionári majúci spolu 520 115 hlasov, čo predstavuje 1,906 % hlasov všetkých 
akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 2,629 % hlasov prítomných akcionárov. 

Platné hlasy boli odovzdané za akcionárov, ktorým patrí 6 777 441 ks zaknihovaných kmeňových 
akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 1 EUR a 1 248 345 ks zaknihovaných 
kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 10 EUR, t.j. celkovo 8 025 786 ks 
zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa, s ktorými je spojené hlasovacie právo, čomu 
zodpovedá celkom 19 260 891 hlasov, čo predstavuje 70,615 % hlasov všetkých akcionárov, 70,615 
% základného imania Spoločnosti a 70,615 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať.  

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ vyhlásil uznesenie č. 10 za prijaté.  

 


