Správa predstavenstva spoločnosti 1.garantovaná a.s.,

k bodu programu 2. Informácia o aktuálnom stave spoločnosti a prerokovanie otázok
týkajúcich sa ďalšej existencie, chodu a činnosti spoločnosti, zámery do budúcnosti

Nakoľko bolo predstavenstvo spoločnosti na poslednom valnom zhromaždení, ktoré sa konalo
30. júna 2009 vyzvané, aby sa zaoberalo otázkou ďalšej existencie spoločnosti s ohľadom na
existujúce právne možnosti predkladá valnému zhromaždeniu nasledovnú informáciu.

Existuje niekoľko nasledovných možností korporátneho vývoja spoločnosti 1.garantovaná a.s.

1/ riadna výplata dividendy
2/ likvidácia spoločnosti
3/ rozdelenie spoločnosti na dve nové samostatné nástupnícke spoločnosti
4/ kúpa vlastných akcií spoločnosťou od akcionárov = „výplata“ akcionárov
5/ zníženie základného imania spoločnosti
6/ kúpa a predaj akcií medzi akcionármi

1. Riadna výplata dividendy
Výplatu dividend upravuje Obchodný zákonník, konkrétne ustanovenie § 178 ako aj ďalšie
príslušné ustanovenia a Stanovy spoločnosti.
Uvedené normy stanovujú, že akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu),
ktorý valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určí na rozdelenie. Právo na
dividendu je majetkovým právom, ktoré prináleží akcionárovi. Akcionár môže toto majetkové
právo uplatniť alebo samostatne previesť písomnou zmluvou o postúpení pohľadávky.
Z procesného hľadiska rozhodnutie o rozdelení zisku, ktorého prijatie spadá do obligatórnej
pôsobnosti valného zhromaždenia, je podmienené prijatím predchádzajúceho uznesenia
valného zhromaždenia o schválení riadnej individuálnej účtovnej závierky a skutkovým
stavom samotného vytvorenia kladného hospodárskeho výsledku v spoločnosti.
Z ekonomického hľadiska nie je možné na výplatu dividend použiť základné imanie, ani
rezervný fond spoločnosti a prostriedky, ktoré sa majú použiť na doplnenie rezervného fondu.
Spôsob rozdelenia zisku v akciovej spoločnosti vyplýva zo stanov spoločnosti. V každom
prípade však platí zákaz, ktorý je explicitne vyjadrený v ustanovení § 179 ods. 3 až 5 a ktorý
uvádza, že medzi akcionárov môže byť rozdelený vždy len čistý zisk

a) znížený o prídely do rezervného fondu, prípadne ďalších fondov, ktoré spoločnosť
vytvára podľa zákona a o neuhradenú stratu z minulých období
b) zvýšený o nerozdelený zisk z minulých období a fondy vytvorené zo zisku, ktorých
použitie nie je v zákone ustanovené
Spoločnosť nemôže rozdeliť medzi akcionárov čistý zisk alebo iné vlastné zdroje spoločnosti,
ak vlastné imanie zistené podľa schválenej riadnej účtovnej závierky je alebo by bolo
v dôsledku rozdelenia zisku nižšie ako hodnota základného imania spolu s rezervnými
fondmi, ktoré podľa zákona alebo stanov nesmie spoločnosť použiť na plnenie akcionárom.
V podmienkach 1.garantovanej je preto výplata dividend za súčasných podmienok nemožná,
keďže dividendy je možné vyplácať v zmysle vyššie uvedeného len z čistého zisku
spoločnosti po prídeloch do rezervného fondu a úhrade straty minulých období. 1.garantovaná
však na konci uplynulého roku evidovala Neuhradenú stratu minulých období vo výške SKK
544.492.000 a okrem toho nevytvorila ani zisk. Navyše, vlastné imanie spoločnosti nie je
podľa riadnej účtovnej závierky vyššie ako hodnota základného imania spolu s rezervným
fondom.

2. Likvidácia spoločnosti
V súlade so znením Stanov spoločnosti a s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka
(konkrétne § 68, 70 a nasl., § 219 a nasl,. Obchodného zákonníka) má valné zhromaždenie
spoločnosti možnosť rozhodnúť o zrušení spoločnosti. K takémuto rozhodnutiu sa vyžaduje
dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov a musí sa o ňom vyhotoviť notárska
zápisnica. Obchodný zákonník umožňuje zrušenie spoločnosti s likvidáciou alebo bez
likvidácie. V prípade, že celé imanie spoločnosti neprešlo na právneho zástupcu, spoločnosť
má majetok, nedošlo k zamietnutiu návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
nedošlo k zrušeniu konkurzu z dôvodu, že majetok spoločnosti nestačí na úhradu výdavkov
a odmenu správcu konkurznej podstaty, nedošlo k zastaveniu konkurzného konania pre
nedostatok majetku, nedošlo k zrušeniu konkurzu pre nedostatok majetku, ani neprebehlo
konkurzné konanie, po ukončení ktorého nezostal spoločnosti žiaden majetok, je potrebné
vykonať likvidáciu.
Likvidácia je právne možná a dovolená len v prípade, že má spoločnosť dostatok majetku na
uspokojenie všetkých svojich záväzkov.
Spoločnosť sa zrušuje a vstupuje do likvidácie dňom rozhodnutia valného zhromaždenia
o zrušení, alebo dňom, kedy valné zhromaždenie tak určí. Od tohto dňa používa obchodné
meno s dodatkom „v likvidácii“.
Likvidáciu vykonáva likvidátor. V prípade, že o zrušení spoločnosti a o likvidácii rozhoduje
valné zhromaždenie, valné zhromaždenie tiež vymenuje likvidátora. Ustanovením likvidátora
do funkcie na neho prechádza pôsobnosť štatutárneho orgánu konať v mene spoločnosti,
likvidátor však vykonáva v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti –
tzn. plní záväzky spoločnosti, uplatňuje pohľadávky spoločnosti, prijíma plnenia, zastupuje
spoločnosť pred súdmi alebo inými orgánmi, uzaviera zmiery a dohody o zmene a zániku
práv a záväzkov, nové zmluvy môže uzatvárať len v súvislosti s ukončením nevybavených
obchodov.

Likvidátor má nasledovné povinnosti – ak zistí predĺženie, podá návrh na vyhlásenie
konkurzu. Likvidátor speňažuje majetok, uspokojuje veriteľov. Likvidátor oznamuje vstup
spoločnosti do likvidácie všetkým známym veriteľom, zároveň zverejňuje oznámenie
o vstupe spoločnosti do likvidácie s výzvou na prihlásenie pohľadávok alebo iných práv,
lehota na prihlásenie nesmie byť kratšia ako tri mesiace. Likvidátor zostavuje ku dňu vstupu
do likvidácie likvidačnú účtovnú súvahu, na požiadanie zasiela prehľad o imaní. Ku dňu
skončenia likvidácie zostavuje likvidátor účtovnú závierku a predloží ju valnému
zhromaždeniu na schválenie, spolu s konečnou správou o priebehu likvidácie a návrhom na
rozdelenie majetkového zostatku – likvidačného zostatku. K schváleniu sa vyžaduje
dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov a musí sa o ňom vyhotoviť notárska
zápisnica. Všetky povinnosti vykonáva likvidátor s odbornou starostlivosťou, zodpovedá
rovnako ako štatutárny orgán.
Vzhľadom na to, že spoločnosť vydala zaknihované akcie, likvidátor po schválení účtovnej
závierky, konečnej správy o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku
zabezpečí ich zrušenie v evidencii zaknihovaných cenných papierov ustanovenej osobitným
zákonom. Zrušením akcií v evidencii cenných papierov ustanovenej osobitným zákonom
vzniká akcionárovi nárok na vyplatenie podielu na likvidačnom zostatku.
Po uspokojení všetkých veriteľov sa likvidačný zostatok rozdelí medzi akcionárov v pomere
zodpovedajúcom menovitej hodnote ich akcií. Ak likvidačný zostatok nestačí na úhradu
menovitej hodnoty akcií, delia sa akcionári v pomere zodpovedajúcom splatenej menovitej
hodnote ich akcií. Akcionárom nemožno poskytnúť ich podiel na likvidačnom zostatku
skôr, než sú uspokojené nároky všetkých známych veriteľov spoločnosti, pri existencii
sporných pohľadávok sa likvidačný zostatok rozdeľuje len po poskytnutí
zodpovedajúceho zabezpečenia v prospech veriteľa spornej pohľadávky. Právo na podiel
na likvidačnom zostatku môže byť predmetom samostatného prevodu odo dňa, ku ktorému
bol schválený návrh na rozdelenie likvidačného zostatku.
Do 90 dní po schválení účtovnej závierky, konečnej správy o priebehu likvidácie a návrhu na
rozdelenie likvidačného zostatku podá likvidátor registrovému súdu návrh na výmaz
spoločnosti z obchodného registra. Spoločnosť ku dňu výmazu z obchodného registra zaniká.
Registrový súd vykoná výmaz spoločnosti z obchodného registra, iba ak sa preukáže, že
všetky zaknihované akcie boli zrušené.
V prípade, že bola spoločnosť vymazaná z obchodného registra a ak sa zistí ďalší majetok
spoločnosti, rozhodne súd na návrh štátneho orgánu, bývalého štatutárneho orgánu, jeho člena
alebo spoločníka, veriteľa, dlžníka alebo z vlastného podnetu o dodatočnej likvidácii majetku
bývalej spoločnosti a vymenuje likvidátora. Dodatočná likvidácia prebieha obdobne ako
likvidácia.
V zmysle vyššie uvedeného sa z pohľadu 1.garantovanej pri likvidácii spoločnosti javí ako
problémová otázka záväzkov spoločnosti, resp. jej potenciálnych záväzkov. Ako už bolo
uvedené „Akcionárom nemožno poskytnúť ich podiel na likvidačnom zostatku skôr, než sú
uspokojené nároky všetkých známych veriteľov spoločnosti. Pri existencii sporných
pohľadávok sa likvidačný zostatok rozdeľuje len po poskytnutí zodpovedajúceho
zabezpečenia v prospech veriteľa spornej pohľadávky. To znamená, že pri aplikácii likvidácie
by musela byť z majetku odčlenená suma postačujúca na úhradu pokuty od Európskej
Komisie vo výške 19,6 mil € a súčasne suma rovnajúca sa doposiaľ nevyplateným dlhopisom
emitovaných spoločnosťou vo výške približne 2,3 mil. €. Následne by medzi akcionárov

mohla byť distribuovaná čiastka vo výške približne 11,3 mil. €, čo predstavuje na jednu akciu
v nominálnej hodnote 33,193918 EUR (bývalá akcia v nominálnej hodnote 1.000 SKK)
40 centov (teda cca 12 SKK).

3. Rozdelenie spoločnosti na dve nové
V súlade so znením Stanov spoločnosti a s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka
(konkrétne §§ 69 Obchodného zákonníka) má valné zhromaždenie spoločnosti možnosť
rozhodnúť o dobrovoľnom zrušení spoločnosti s tým, že dôjde k rozdeleniu spoločnosti.
Rozdelenie spoločnosti je postup, pri ktorom na základe zrušenia bez likvidácie dochádza k
zániku spoločnosti, pričom imanie zanikajúcej spoločnosti prechádza na iné už jestvujúce
spoločnosti, ktoré sa tým stávajú právnymi nástupcami zanikajúcej spoločnosti (ďalej len
"rozdelenie spoločnosti zlúčením"), alebo na novozaložené spoločnosti, ktoré sa svojím
vznikom stávajú právnymi nástupcami zanikajúcich spoločností.
Valné zhromaždenie každej zo zúčastnených spoločností schvaľuje návrh projektu rozdelenia,
ktorý obsahuje predovšetkým presný popis a určenie častí obchodného majetku a záväzkov
zanikajúcej spoločnosti, ktoré prechádzajú na jednotlivé nástupnícke spoločnosti, a pravidlá
rozdelenia podielov jednotlivých nástupníckych spoločností medzi spoločníkov. Povinnosťou
štatutárneho orgánu je sprístupniť akcionárom 30 dní pred dňom konania valného
zhromaždenia, ktoré rozhoduje o rozdelení návrh projektu rozdelenia, účtovné doklady
a správy predstavenstiev, prípadne stanovy a na žiadosť akcionára bezplatne vyhotoviť ich
kópiu, prípadne bezplatne zaslať na adresu uvedenú akcionárom. Projekt rozdelenia podlieha
schváleniu audítora. Štatutárny orgán spoločnosti má povinnosť vypracovať správu
obsahujúcu vysvetlenie a odôvodnenie rozdelenia z právneho a ekonomického hľadiska,
kritérií prerozdelenia akcií zanikajúcej spoločnosti, informáciu o vyhotovení znaleckých
posudkov na nepeňažné vklady do základných imaní nástupníckych spoločností a ich uložení
do zbierky listín zanikajúcej spoločnosti. Dozorná rada každej zo zúčastnených spoločností
preskúma zamýšľané rozdelenie a predloží štatutárnemu orgánu vyjadrenie. Predmetné
uznesenie valného zhromaždenia musí mať formu notárskej zápisnice a schvaľuje ho
dvojtretinová väčšina prítomných akcionárov. Štatutárne orgány uzatvoria po schválení
návrhu samotný projekt rozdelenia.
Každá z nástupníckych spoločností ručí za záväzky, ktoré prešli rozdelením zo zaniknutej
spoločnosti na ostatné spoločnosti celým svojím majetkom; na splnenie záväzku sú zaviazané
spoločne a nerozdielne. Veritelia spoločnosti môžu požadovať celé plnenie záväzku od
ktorejkoľvek z nich a splnením záväzku jednou z nástupníckych spoločností povinnosť
ostatných spoločností zanikne. Medzi sebou sa nástupnícke spoločnosti vyrovnajú v pomere,
v akom na ne prešlo čisté obchodné imanie zaniknutej spoločnosti. Ak v rozhodnutí o
rozdelení nie je určené, na ktorú spoločnosť určitá časť obchodného majetku prechádza,
prechádza táto časť majetku do podielového spoluvlastníctva všetkých nástupníckych
spoločností; podiely jednotlivých nástupníckych spoločností sa určia pomerom, v akom na ne
prešlo čisté obchodné imanie zaniknutej spoločnosti.
Nástupnícke spoločnosti majú po rozdelení rovnakú právnu formu ako spoločnosť pred
rozdelením. Procesu rozdelenia sa zúčastňujú minimálne tri spoločnosti, z ktorých jedna
zaniká rozdelením a dve už existujúce alebo novozaložené sú spoločnosťami nástupníckymi.

Rozdelenie nie je možné považovať za prípad univerzálnej sukcesie do práv a povinností
zanikajúcej spoločnosti – obchodné imanie sa tu štiepi a prechádza na nástupnícke spoločnosti
v rozsahu určenom v projekte rozdelenia. V dôsledku rozdelenia sa nástupnícke spoločnosti
stávajú právnymi nástupcami zanikajúcej spoločnosti v takom rozsahu, v akom na ne prešiel
jej majetok a záväzky, nástupnícke spoločnosti však ručia za záväzky, ktoré prešli rozdelením
zo zanikajúcej spoločnosti na ostatné spoločnosti celým svojím majetkom, pričom sú na
splnenie záväzku zaviazané nástupnícke spoločnosti spoločne a nerozdielne. Z uvedeného
vyplýva, že veritelia spoločnosti môžu požadovať plnenie záväzkov od ktorejkoľvek
nástupníckej spoločnosti.
Účinky rozdelenia spoločnosti nastávajú jeho zápisom do obchodného registra. Po zápise má
štatutárny orgán bezodkladne zabezpečiť výmenu akcií nástupníckych spoločností za akcie
zaniknutých spoločností.
V aktuálnych podmienkach 1.garantovanej proces rozdelenia spoločnosti by opäť znamenal
takmer identickú situáciu, nakoľko ako už bolo uvedené, každá z novovznikajúcich
nástupníckych spoločností ručí za záväzky zanikajúcej spoločnosti spôsobom spoločne a
nerozdielne. Preto by ani v danom prípade nebolo možné rozdelením spoločnosti „vyplatiť“
akcionárov.

4. Kúpa vlastných akcií spoločnosťou od akcionárov = „výplata akcionárov“
Obchodný zákonník ponúka v ustanoveniach § 161a a nasledujúcich možnosť nadobúdania
vlastných akcií. Nadobúdanie vlastných akcií sa musí uskutočniť výlučne za podmienok
stanovených Obchodných zákonníkom. Týmito podmienkami sú:
- nadobudnutie akcií schváli valné zhromaždenie, ktoré súčasne určí podmienky, za ktorých
môže spoločnosť vlastné akcie nadobudnúť, najmä najvyšší počet akcií, ktoré môže
spoločnosť nadobudnúť, lehotu, počas ktorej môže spoločnosť akcie nadobudnúť, ktorá
nesmie presiahnuť 18 mesiacov, a pri odplatnom nadobudnutí akcií najnižšiu a najvyššiu
cenu, za ktorú môže spoločnosť akcie nadobudnúť
- nadobudnutím akcií neklesne vlastné imanie spoločnosti pod hodnotu základného imania
spolu s rezervným fondom
- emisný kurz nadobúdaných akcií je úplne splatený.
Splnenie 2. a 3. podmienky zabezpečuje predstavenstvo.
Bez splnenia vyššie uvedených podmienok je možné nadobúdať vlastné akcie v prípade, že sú
v súlade so zákonom a Stanovami spoločnosti znižuje základné imanie, vstupuje ako právny
nástupca do všetkých práv a povinností osoby, ktorá bola majiteľom týchto akcií, alebo ide o
akcie, ktoré spoločnosť nadobudla na základe povinnosti ustanovenej v zákone (napríklad
v prípade rozhodnutia, že akcie prestanú byť obchodované na trhu kótovaných cenných
papierov, sú nadobúdané akcie akcionárov hlasujúcich proti takémuto uzneseniu na valnom
zhromaždení, alebo za obdobných okolností v prípade zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia
spoločnosti) alebo na základe rozhodnutia súdu o ochrane menšinových akcionárov, alebo ide
o akcie, ktorých emisný kurz je úplne splatený a spoločnosť ich nadobúda bezodplatne, alebo

ide o akcie, ktorých emisný kurz je úplne splatený a ktoré spoločnosť nadobudla v dražbe v
rámci súdneho výkonu rozhodnutia, ktorým spoločnosť vymáhala pohľadávky voči majiteľovi
akcií, alebo ide o akcie, ktoré spoločnosť nadobudla v prípade vylúčenia akcionára zo
spoločnosti po márnom uplynutí lehoty na splatenie emisného kurzu.
Akcie nadobudnuté pri vstupe spoločnosti ako právneho nástupcu do všetkých práv a
povinností osoby, ktorá bola majiteľom týchto akcií, alebo pri nadobudnutí akcií na základe
povinnosti, alebo na základe rozhodnutia súdu o ochrane menšinových akcionárov, alebo pri
nadobúdaní akcií, ktorých emisný kurz je úplne splatený a spoločnosť ich nadobúda
bezplatne, alebo akcie, ktorých emisný kurz je úplne splatený a ktoré spoločnosť nadobudla v
dražbe v rámci súdneho výkonu rozhodnutia, ktorým spoločnosť vymáhala pohľadávky voči
majiteľovi akcií, alebo ide o akcie, ktoré spoločnosť nadobudla v prípade vylúčenia akcionára
zo spoločnosti po márnom uplynutí lehoty na splatenie emisného kurzu, musí spoločnosť
previesť do troch rokov od ich nadobudnutia; to neplatí, ak menovité hodnoty všetkých
vlastných akcií nadobudnutých spoločnosťou vrátane akcií, ktoré získala osoba konajúca vo
vlastnom mene, ale na účet spoločnosti, nepresahujú 10% základného imania spoločnosti. Ak
spoločnosť tieto akcie v ustanovenej lehote neprevedie, je povinná znížiť základné imanie o
sumu rovnajúcu sa ich menovitej hodnote a tieto akcie vziať z obehu. Ak spoločnosť nesplní
povinnosť znížiť základné imanie, môže ju súd aj bez návrhu zrušiť a nariadiť jej likvidáciu.
V prípade, že spoločnosť nadobudne akcie v rozpore s podmienkami uvedenými
v Obchodnom zákonníku, musí ich previesť do jedného roka od ich nadobudnutia. Ak tieto
akcie v tejto ustanovenej lehote nebudú prevedené, spoločnosť je povinná znížiť základné
imanie o sumu rovnajúcu sa ich menovitej hodnote a tieto akcie vziať z obehu. Ak spoločnosť
nesplní povinnosť znížiť základné imanie, môže ju súd aj bez návrhu zrušiť a nariadiť jej
likvidáciu.
Ak má spoločnosť v majetku vlastné akcie, nemožno vykonávať hlasovacie práva s nimi
spojené. Ak spoločnosť účtuje vlastné akcie na strane aktív súvahy, musí vytvoriť osobitný
rezervný fond v rovnakej výške, ktorý môže znížiť alebo zrušiť iba v prípade, ak časť
vlastných akcií alebo všetky vlastné akcie prevedie na inú osobu alebo ak zníži základné
imanie vzatím časti vlastných akcií alebo všetkých vlastných akcií z obehu.
V prípade, že má spoločnosť alebo osoby konajúce vo vlastnom mene, ale na účet
spoločnosti, nadobudnú vlastné akcie spoločnosti, musí spoločnosť uviesť vo svojej výročnej
správe okrem iných povinností aj dôvody nadobudnutia vlastných akcií spoločnosťou alebo
osobou konajúcou v mene a na účet spoločnosti v priebehu účtovného roka, počet a menovitú
hodnotu vlastných akcií, ktoré spoločnosť alebo osoba konajúca vo vlastnom mene, ale na
účet spoločnosti v priebehu účtovného roka nadobudla a previedla na inú osobu, ako aj podiel
ich menovitých hodnôt na základnom imaní spoločnosti, pri odplatnom nadobudnutí alebo
prevode vlastných akcií na inú osobu aj protihodnotu, za ktorú spoločnosť akcie nadobudla
alebo previedla, počet a menovitú hodnotu akcií, ktoré spoločnosť alebo osoba konajúca vo
vlastnom mene, ale na účet spoločnosti nadobudla a má vo svojom majetku, ako aj podiel ich
menovitej hodnoty na základnom imaní spoločnosti.
Spoločnosť nesmie v súvislosti s nadobudnutím jej akcií tretími osobami poskytovať týmto
osobám preddavky, pôžičky, úvery ani zábezpeky.
Z hľadiska aplikácie uvedenej možnosti pre 1.garantovanú vzniká prekážka pre rešpektovaní
zákonnej normy, ktorá stanovuje, že nadobúdaním vlastných akcií neklesne vlastné imanie

spoločnosti pod hodnotu základného imania spolu s rezervným fondom. Keďže k 31.12.2008
bola hodnota základného imania vo výške 2.754.945.600 SKK a vlastné imanie má hodnotu
len 919.818.000 SKK nebolo by možné dodržať zákonom definovanú podmienku výkupu
vlastných akcií ani v prípade, že by sa na takomto postupe uznieslo valné zhromaždenie.

5. Zníženie základného imania
V súlade s §§ 146, 147 a ďalej § 211 a nasl. Obchodného zákonníka je možnosť zníženia
základného imania spoločnosti.
O znížení základného imania rozhoduje na návrh predstavenstva valné zhromaždenie
dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Primárnym pravidlom je, že hodnota
základného imania nesmie klesnúť pod sumu stanovenú Obchodným zákonníkom, t.j. pod
25.000 € (toto pravidlo je možné porušiť len v prípade, že sa popri znižovaní základného
imania, rozhodlo zároveň aj o jeho zvýšení). Rozhodnutie valného zhromaždenia o znížení
základného imania obsahuje dôvod a účel jeho zníženia, rozsah jeho zníženia, spôsob, ktorým
sa má vykonať, spôsob použitia zdrojov získaných znížením základného imania, určenie
výšky plnenia akcionárom, ak zdroje získané znížením základného imania sa majú rozdeliť
medzi akcionárov; určenie, či tieto zdroje sa použijú na odpustenie povinnosti akcionárov
splatiť nesplatenú časť emisného kurzu akcií, ak emisný kurz akcie nie je úplne splatený,
lehotu na predloženie akcií na ich výmenu za akcie s nižšou menovitou hodnotou alebo
vyznačenie nižšej menovitej hodnoty na akciách alebo na predloženie akcií, ktoré sa sťahujú z
obehu, ak spoločnosť vydala listinné akcie. Uznesenie valného zhromaždenia určí
podrobnosti postupu vzatia akcií z obehu, ak je zvolený tento spôsob znižovania základného
imania. Uznesenie valného zhromaždenia o znížení základného imania sa ukladá do zbierky
listín. Uznesenie valného zhromaždenia možno uložiť do zbierky listín najneskôr spolu s
návrhom na zápis zníženia základného imania do obchodného registra. Zníženie základného
imania sa nesmie dotknúť práv majiteľov dlhopisov.
Zníženie základného imania sa vykoná znížením menovitej hodnoty akcií alebo tým, že sa
vezme z obehu určitý počet akcií. Zníženie menovitej hodnoty zaknihovaných akcií sa vykoná
zmenou zápisu o výške ich menovitej hodnoty v evidencii cenných papierov. V prípade, že sa
znižuje základné imanie vzatím určitého počtu akcií, vezmú sa z obehu akcie na základe
dohody s akcionármi, ktorí sa prihlásia na výzvu predstavenstva, akcie určené na základe
zásad prijatých valným zhromaždením, alebo vyžrebované akcie, tiež je možné vziať
čiastočne alebo úplne z obehu vlastné akcie spoločnosti. Inak ako na základe dohody
s akcionármi je možné vziať z obehu akcie iba za primeranú odplatu a v prípade, že to
umožňujú stanovy spoločnosti v čase upisovania akcií. Akcie v zaknihovanej podobe sa
vezmú z obehu ich zrušením v evidencii zaknihovaných papierov, toto zrušene zabezpečuje
predstavenstvo spoločnosti bezodkladne po zápise zníženia základného imania do
obchodného registra.
Predstavenstvo je v prípade znižovania základného imania povinné zverejniť oznámenie
o uložení uznesenia valného zhromaždenia o znížení základného imania v zbierke listín,
následne do 30 dní najmenej dvakrát po sebe minimálne s tridsaťdňovým odstupom oznámiť
známym veriteľom spoločnosti, ktorým vznikli pohľadávky spoločnosti pred zverejnením,
zníženie základného imania a jeho rozsah spolu s upovedomením o ich právach – teda
o oprávnení veriteľa požadovať do 90 dní odo dňa obdržania oznámenia o znížení základného

imania, resp. do 90 dní odo dňa druhého zverejnenia, aby bolo splnenie ich neuhradených
pohľadávok dostatočne zabezpečené, v prípade, že tieto už primerane zabezpečené nie sú.
V prípade, že spoločnosť a veriteľ nedosiahnu o zabezpečení dohodu, rozhodne
o dostatočnom zabezpečení súd. Pokým neuplynuli lehoty na uplatnenie práv veriteľov,
prípadne pokým neboli zabezpečené pohľadávky všetkých oprávnených veriteľov, nie je
možné poskytnúť akcionárom z dôvodu zníženia základného imania žiadne plnenie.
V prípade, že spoločnosť napriek nesplneniu uvedených podmienok plnenie poskytne,
členovia predstavenstva ručia spoločne a nerozdielne za záväzky veriteľov, ktorých
pohľadávky neboli zabezpečené a nie je možné ich uspokojiť z majetku spoločnosti.
V prípade, že sa znižuje základné imanie znížením menovitej hodnoty akcií výlučne na účel
krytia strát, ktoré spoločnosť vykazuje, povinnosti predstavenstva v súvislosti so
zabezpečením pohľadávok veriteľov spoločnosti, sa nemusia aplikovať. Ak je znižované
základné imanie na účel krytia strát, zdroje získané týmto znížením je možné použiť výlučne
v súlade s týmto účelom, tieto zdroje nesmú byť vyplatené akcionárom, v prípade poskytnutia
takéto plnenia akcionárom, vzniká akcionárom povinnosť toto plnenie vrátiť. Povinnosť
predstavenstva zabezpečiť pohľadávky veriteľov nie je nutné aplikovať, ani v prípade, že
akcionári poskytnú akcie, ktorých emisný kurz bol úplne splatený, bezplatne alebo v prípade,
že budú z obehu vzaté akcie za odplatu, ktorú možno uskutočniť len z čistého zisku. V tomto
prípade znižovania základného imania je nevyhnutné doplniť rezervný fond o výšku
menovitých hodnôt akcií vzatých z obehu.
Z zníženiu základného imania dochádza až jeho zápisom do obchodného registra, pred
zápisom zníženia základného imania nemožno akcionárom poskytnúť z tohto dôvodu žiadne
plnenie, ani vo forme odpustenia nesplatených častí menovitých hodnôt akcií.
V rámci možností 1.garantovanej sa ako problematické pri možnom znížení základného
imania spoločnosti stáva opäť skutočnosť, že pred samotným úkonom zníženia základného
imania je zo zákona nevyhnutné o takomto plánovanom kroku informovať všetkých známych
veriteľov, teda by bolo potrebné informovať aj zástupcov Komisie. V tomto prípade preto
opäť nie je možné počítať s výplatou akcionárov bez zachovania potrebných zdrojov na krytie
možnej pokuty.

