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Oznámenie čísla účtu
na účely výplaty protiplnenia v rámci uplatnenia práva výkupu spoločnosťou
MOL Nyrt., verejná akciová spoločnosť so sídlom Október huszonharmadika utca 18, H-1117 Budapešť,
Maďarská republika, IČO: 01-10-041683
(„MOL Nyrt.“)
ako navrhovateľom vo vzťahu k akciám cieľovej spoločnosti
SLOVNAFT, a.s., so sídlom Vlčie hrdlo 1, Bratislava 824 12, Slovenská republika, IČO: 31 322 832, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č. 426/B. („SLOVNAFT, a.s.“)
v súlade s rozhodnutím mimoriadneho valného zhromaždenia
spoločnosti SLOVNAFT, a.s. zo dňa 10.10.2019

Akcionár spoločnosti SLOVNAFT, a.s. („Akcionár“)
Meno a priezvisko / Obchodné meno
Adresa bydliska / Sídlo
Rodné číslo / IČO
Akcionár týmto spoločnosti MOL Nyrt. na uvedený účel výplaty protiplnenia za akcie spoločnosti
SLOVNAFT, a.s. oznamuje svoje
Číslo účtu vo formáte IBAN:

Spracúvanie osobných údajov
Spoločnosť MOL Nyrt. spracúva osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov). Akcionár a jeho zástupca berie na vedomie, že
MOL Nyrt. ako prevádzkovateľ bude spracúvať jeho osobné údaje na základe pravidiel spracúvania osobných údajov,
ktoré sú prílohou tohto oznámenia.
Akcionár, ktorý je fyzickou osobou, týmto spoločnosti MOL Nyrt. (prevádzkovateľ):
Udeľuje
Neudeľuje
slobodne súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu číslo účtu vo formáte IBAN, pre účely vyplatenia primeraného protiplnenia za akcie Akcionára v spoločnosti SLOVNAFT, a.s., ktoré prešli/prejdú na MOL Nyrt. na
základe rozhodnutia valného zhromaždenia SLOVNAFT, a.s. zo dňa 10.10.2019. Súhlas sa udeľuje na obdobie 4 rokov.
Akcionár môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať, doručením písomného odvolania spoločnosti MOL Nyrt. alebo
SLOVNAFT, a.s., na adresu uvedenú vyššie. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho
zo súhlasu pred jeho odvolaním.

________________________________________
Úradne osvedčený podpis Akcionára
(osoby oprávnenej konať za Akcionára)

