Zverejnenie regulovaných informácií
Spoločnosť 1. garantovaná a.s., so sídlom: Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, IČO: 31 400 434, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 893/B (ďalej len „spoločnosť”) týmto v
súlade so zákonom č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov, v znení neskorších predpisov a Pravidlami
regulovaného voľného trhu vydanými Burzou cenných papierov v Bratislave, a.s. oznamuje, že na základe
rozhodnutia o znížení základného imania spoločnosti, ktoré bolo prijaté na riadnom valnom zhromaždení
spoločnosti dňa 12.11.2010, došlo s účinnosťou ku dňu 16.12.2010 ako dňu zápisu zníženia základného imania
do Obchodného registra k zníženiu základného imania spoločnosti zo základného imania vo výške
91.447.432,722080 EUR na základné imanie po znížení vo výške 27.549.456,- EUR, teda o sumu
63.897.976,722080 EUR. Zdroje získané znížením základného imania vo výške 63.897.976,722080 EUR sú
určené na účel krytia strát spoločnosti za roky 2007, 2008 a čiastočne za rok 2009.
K zníženiu základného imania spoločnosti došlo znížením menovitej hodnoty akcií, na ktoré je rozvrhnuté
základné imanie spoločnosti, a to: (i) znížením menovitej hodnoty 2.052.598 kusov akcií, pôvodne s menovitou
hodnotou 33,193918 EUR, na menovitú hodnotu týchto akcií po znížení 10,- EUR a (ii) znížením menovitej
hodnoty 7.023.476 kusov akcií, pôvodne s menovitou hodnotou 3,319391 EUR, na menovitú hodnotu týchto
akcií po znížení 1,- EUR.
Zníženie menovitej hodnoty akcií bude vykonané zmenou zápisu o výške ich menovitej hodnoty
v evidencii cenných papierov ustanovenej osobitným zákonom, pričom zaregistrovanie príslušných zmien
zabezpečí u centrálneho depozitára cenných papierov spoločnosť bez zbytočného odkladu.
V nadväznosti na zníženie základného imania spoločnosti, s účinnosťou odo dňa 16.12.2010 ako dňa
zápisu zníženia základného imania do Obchodného registra, sa v zmysle čl. 13 stanov spoločnosti určuje počet
hlasov akcionára spoločnosti pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania, pričom na
každé 1,- EUR menovitej hodnoty jeho akcií pripadá jeden hlas. Vzhľadom na uvedené je so všetkými akciami
spoločnosti, t.j. s akciami s menovitou hodnotou 10,- EUR v počte 2.052.598 kusov a s akciami s menovitou
hodnotou 1,- EUR v počte 7.023.476 kusov, na ktoré je rozvrhnuté základné imanie spoločnosti vo výške
27.549.456,- EUR, spojených celkom 27.549.456 hlasov, pričom:
(i) s jednou akciou spoločnosti s menovitou hodnotou 1,- EUR je spojený 1 hlas, čo zodpovedá
100/27.549.456 % -nému podielu na základnom imaní spoločnosti;
(ii) s jednou akciou spoločnosti s menovitou hodnotou 10,- EUR je spojených 10 hlasov, čo zodpovedá
1000/27.549.456 % -nému podielu na základnom imaní spoločnosti.

