
VZOR

Ob chod né meno zdra vot nej po is �ov ne:

IČO:

Stav ku dňu:

ZOZ NAM AK CIO NÁ ROV ZDRA VOT NEJ PO IS ŤOV NE — PRÁV NIC KÝCH OSÔB1)

Ob chod né
meno
ak cio ná ra

Ad re sa síd la
ak cio ná ra

IČO Po čet ak cií vo 
vlast níc tve
(v ks)

Výš ka kva li fi ko va nej 
účasti2)
(v tis. Sk)

Výš ka kva li fi ko va nej 
účasti3)
(v %)

1) V prí pa de vlast níc tva ak cií jed ným  ak cio ná rom sa do riad kov roz de lia jed not li vé ak cie pod ¾a ich me no vi tej hod no ty.
2) Uve die sa cel ko vá me no vi tá hod no ta ak cií spo loč nos ti vo vlast níc tve ak cio ná ra.
3) Uve die sa po diel poč tu ak cií vo vlast níc tve ak cio ná ra k cel ko vé mu poč tu ak cií v zdra vot nej po is �ov ni.

ZOZ NAM AK CIO NÁ ROV ZDRA VOT NEJ PO IS ŤOV NE — FY ZIC KÝCH OSÔB1)

Priez vis ko,
meno a ti tul

Ad re sa tr va lé ho
po by tu

Dá tum
na ro de nia

Po čet ak cií vo 
vlast níc tve
(v ks)

Výš ka kva li fi ko va nej 
účasti2)
(v tis. Sk)

Výš ka kva li fi ko va nej
účasti3)
(v %)

1) V prí pa de  vlast níc tva ak cií jed ným  ak cio ná rom sa do riad kov roz de lia jed not li vé ak cie pod ¾a ich me no vi tej hod no ty.
2) Uve die sa cel ko vá me no vi tá hod no ta ak cií ak cio ná ra.
3) Uve die sa po diel poč tu ak cií vo vlast níc tve ak cio ná ra k cel ko vé mu poč tu ak cií v zdra vot nej po is �ov ni.

Odo sla né dňa: Oso ba zod po ved ná za vy pra co va nie
vý ka zu:

(meno, priez vis ko, pod pis)

Oso ba zod po ved ná za vý kaz:

(meno, priez vis ko, pod pis)

Pod pis šta tu tár ne ho zá stup cu:

Od tla čok pe čiat ky:

Te le fo nic ký kon takt:


