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Poľnonákup ŠARIŠ a.s. 
Bardejovská 44, 080 01 Prešov 

___________________________________________________ 
 
 

Výsledky hlasovania riadneho valného zhromaždenia. 
 

Výsledky hlasovania riadneho valného zhromaždenia akcionárov spoločnosti Poľnonákup ŠARIŠ, 
a.s., konaného dňa 28. mája 2019. 
 
1. Hlasovanie č. 1 k bodu č. 2 programu ( Voľba predsedu Valného zhromaždenia, 

zapisovateľa, overovateľov a skrutátora). 
 

        Uznesenie riadneho valného zhromaždenia k bodu programu č. 2: 

Riadne valné zhromaždenie akcionárov schvaľuje orgány valného zhromaždenia nasledovne : 
- Predseda MVZ          -  Ing. Stanislav Biroš 
- Zapisovateľ               -  JUDr. Miroslav Zeleňak                   
- Overovatelia             -  Ing. Pavol Biroš 

                                        -  Ing. Anna Birošová 
-     Skrutátor                   -  JUDr. Miroslav Zeleňak 
 
Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy 122 379 ks akcií v menovitej hodnote 33,19 € 
( tj. 1000,- Sk). Pomerná časť základného imania, ktorú platné hlasy predstavujú 77,57 %. 
 
Celkový počet odovzdaných platných hlasov 122 379, z toho :  
 
Za :  122 379 hlasov 
Proti : 0 hlasov 
Zdržalo sa : 0 hlasov 
 

2. Hlasovanie č. 2 k bodu č. 3 programu ( Schválenie rokovacieho poriadku valného 
zhromaždenia). 

 
       Uznesenie riadneho valného zhromaždenia k bodu programu č. 3: 

       Riadne valné zhromaždenie akcionárov schvaľuje rokovací poriadok valného zhromaždenia. 
Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy 122 379 ks akcií v menovitej hodnote 33,19 € 
( tj. 1000,- Sk). Pomerná časť základného imania, ktorú platné hlasy predstavujú 77,57 %. 
 
Celkový počet odovzdaných platných hlasov 122 379, z toho :  
 
Za :  122 379 hlasov 
Proti : 0 hlasov 
Zdržalo sa : 0 hlasov 
 
 

3. Hlasovanie č. 3 k bodu č. 6 programu ( Schválenie výročnej správy za rok 2018, ročnej 
účtovnej závierky za rok 2018 a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 
2018.) 
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       Uznesenie riadneho valného zhromaždenia k bodu programu č. 6: 
Riadne valné zhromaždenie akcionárov schvaľuje predloženú výročnú správu za rok 2018, ako 
aj  ročnú účtovnú závierku za rok 2018 a taktiež návrh na vysporiadanie hospodárskeho 
výsledku za rok 2018. 
Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy 122 379 ks akcií v menovitej hodnote 33,19 € 
( tj. 1000,- Sk). Pomerná časť základného imania, ktorú platné hlasy predstavujú 77,57 %. 
 
Celkový počet odovzdaných platných hlasov 122 379, z toho : 
 
Za :  122 379 hlasov 
Proti : 0 hlasov 
Zdržalo sa : 0 hlasov 
 

4. Hlasovanie č. 4 k bodu č. 7 programu  (Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky 
za rok 2019). 
 

Uznesenie riadneho valného zhromaždenia k bodu programu č. 7 : 
Riadne valné zhromaždenie neschvaľuje za audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2019 
spoločnosť AV Audit, s.r.o., so sídlom : Karpatská 2448/16, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO : 
44 877 102,  číslo licencie ÚDVA : 345    

   
Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy 122 379 ks akcií v menovitej hodnote 33,19 € 
( tj. 1000,- Sk). Pomerná časť základného imania, ktorú platné hlasy predstavujú 77,57 %. 
 
Celkový počet odovzdaných platných hlasov 122 379, z toho : 
 
Za :                0 hlasov 
Proti : 122 379 hlasov 
Zdržalo sa :   0 hlasov 
 

5. Hlasovanie č. 5 k bodu č. 7 programu  (Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky 
za rok 2019). 
 
Riadne valné zhromaždenie  schvaľuje za audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2019 
audítorku : Obchodné meno :  Ing. Mgr. Hedviga Vadinová, so sídlom : Prostejovská 103, 080 
01 Prešov, IČO : 312 90 205,  číslo licencie ÚDVA : 479    
 Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy 122 379 ks akcií v menovitej hodnote 33,19 € 
( tj. 1000,- Sk). Pomerná časť základného imania, ktorú platné hlasy predstavujú 77,57 %. 
 
Celkový počet odovzdaných platných hlasov 122 379, z toho : 
 
Za :  122 379 hlasov 
Proti : 0 hlasov 
Zdržalo sa : 0 hlasov 
 
 
Zverejnené dňa :  11.6.2019. 
                                                                                              v. r. 
                                                                                   Predstavenstvo, a.s. 


