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V Bratislave, dňa 15. októbra 2019
Vec: Oznámenie o rozhodnutí valného zhromaždenia
Vážený akcionár / záložný veriteľ,
MOL Nyrt., verejná akciová spoločnosť so sídlom Október huszonharmadika utca 18, H-1117 Budapešť, Maďarská republika, IČO: 01-10-041683, zapísaná v Národnom registri spoločností a informačnom systéme spoločností Maďarska
(„MOL Nyrt.“) Vás týmto informuje, že v rámci uplatnenia práva výkupu spoločnosťou  MOL Nyrt. mimoriadne valné
zhromaždenie 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.“)
dňa 10.10.2019 prijalo rozhod nutie o prechode akcií všetkých zostávajúcich akcionárov na MOL Nyrt. podľa §118i ods.
6 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
o cenných papieroch), v znení neskorších predpisov („zákon o cenných papieroch“). Úplné znenie tohto rozhodnutia
mimoriadneho valného zhromaždenia je prílohou tohto oznámenia.   
Na uplatnenia práva výkupu spoločnosťou MOL Nyrt. bol udelený súhlas Národnej banky Slovenska rozhodnutím zo
dňa  03.09.2019 č. sp.: NBS1-000-040-885, č. z.: 100-000-187-997 s nasledovnými podmienkami:
Protiplnenie za akcie spoločnosti SLOVNAFT, a.s.

Protiplnenie za akcie spoločnosti SLOVNAFT, a.s. sa
navrhuje nasledovne:
85,00 EUR za každú akciu spoločnosti SLOVNAFT, a.s.
pod každým číslom ISIN. Akcie spoločnosti SLOVNAFT,
a.s. sú registrované pod číslami ISIN   CS0009004452,
SK1120001369 a SK1120005949.
Protiplnenie sa poskytne v peniazoch.
MOL Nyrt. nenavrhuje výmenu akcií spoločnosti
SLOVNAFT, a.s. za iné akcie alebo cenné papiere.

Odôvodnenie výšky protiplnenia

S cieľom stanoviť primeranú výšku protiplnenia MOL
Nyrt. zohľadnil nasledovné sumy určené v súlade so
zákonom o cenných papieroch:
1. najvyššie protiplnenie, ktoré MOL Nyrt. alebo
osoba konajúca v zhode so spoločnosťou MOL
Nyrt.   poskytla za akcie spoločnosti SLOVNAFT,
a.s. za posledných 12 mesiacov pred rozhodným
dňom 08.04.2019. Neuskutočnili sa žiadne takéto
obchody a nebolo zaplatené žiadne takéto protiplnenie;
2. suma uvedená v znaleckom posudku zo dňa
06.08.2019 vypracovanom oprávneným znalcom, ktorým je Slovenská technická univerzita v
Bratislave v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Znalecký posudok na hodnotu podniku spoločnosti SLOVNAFT, a.s. bol vypracovaný
majetkovou metódou a zároveň podnikateľskou metódou. Hodnota stanovená majetkovou metódou bola 84,85 EUR na jednu akciu
spoločnosti SLOVNAFT, a.s. a hodnota stanovená
podnikateľskou metódou bola 54,40 EUR na jednu akciu spoločnosti SLOVNAFT, a.s.;
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3. hodnota čistého obchodného imania spoločnosti SLOVNAFT, a.s. vrátane hodnoty nehmotného
majetku podniku pripadajúceho na jednu akciu podľa poslednej účtovnej závierky overenej
audítorom pred rozhodným dňom 08.04.2019.
Hodnota čistého obchodného imania spoločnosti SLOVNAFT, a.s. vrátane hodnoty nehmotného
majetku podniku   podľa účtovnej závierky k
31.12.2018 bola 1 595 451 000 EUR. Pri celkovom
počet akcií spoločnosti SLOVNAFT, a.s. 20 625 229
kusov, bola hodnota čistého obchodného imania spoločnosti SLOVNAFT, a.s. vrátane hodnoty
nehmotného majetku podniku pripadajúceho na
jednu akciu vypočítaná vo výške 77,35;
4. priemerný kurz akcií spoločnosti SLOVNAFT, a.s.
dosiahnutý na Burze cenných papierov v Bratislave
za posledných 12 mesiacov pred rozhodným
dňom 08.04.2019. Priemerný kurz akcií spoločnosti SLOVNAFT, a.s. vypočítaný Burzou cenných
papierov v Bratislave, a.s., bol 82,14 EUR pre akcie pod číslom ISIN CS0009004452, 65,00 EUR
pre akcie pod číslom ISIN SK1120001369 a 0,00
EUR pre akcie pod číslom ISIN SK1120005949.
Celkový vážený priemerný kurz akcií spoločnosti
SLOVNAFT, a.s. v rozhodnom období tak bol stanovený vo výške 82,13 EUR.
Protiplnenie za akcie spoločnosti SLOVNAFT, a.s. bolo
stanovené ako primeraná hodnota, ktorá nie je nižšia
ako žiadna z uvedených referenčných hodnôt.
Poverená osoba na výplatu protiplnenia

OTP Banka Slovensko, a.s.
so sídlom: Štúrova 5,
Bratislava 813 54, Slovenská republika
IČO: 31 318 916
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č. 335/B

Čas výplaty

Protiplnenie vyplatí poverená osoba do troch (3) dní
do dňa prechodu akcií spoločnosti SLOVNAFT, a.s. zo
zostávajúcich akcionárov na MOL Nyrt..

Oznámenie o výplate

Poverená osoba je príslušná a povinná v mene
spoločnosti MOL Nyrt. v Obchodnom vestníku zverejniť oznámenie o výplate protiplnenia za akcie, ktoré
prešli zo zostávajúcich menšinových akcionárov na
spoločnosť MOL Nyrt. ako väčšinového akcionára na
základe uplatnenia práva výkupu.
Toto oznámenie musí obsahovať obchodné meno,
sídlo a identifikačné číslo spoločnosti SLOVNAFT, a.s.,
ktorej akcie prešli na MOL Nyrt. na základe uplatnenia
práva výkupu, identifikačné údaje MOL Nyrt. v rozsahu
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, dátum prechodu akcií na MOL Nyrt., výšku protiplnenia pripadajúceho na jednu akciu a dátum splatnosti protiplnenia
za akcie spoločnosti SLOVNAFT, a.s., ktoré prešli zo zos-
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távajúcich menšinových akcionárov na MOL Nyrt. ako
väčšinového akcionára na základe uplatnenia práva
výkupu.  
Príjemcovia výplaty

Poverená osoba poskytne protiplnenie tomu akcionárovi, ktorý bol majiteľom akcií spoločnosti
SLOVNAFT, a.s. v okamihu prechodu vlastníckeho práva
k akciám na spoločnosť MOL Nyrt..
Ak však v čase výplaty protiplnenia bude preukázaná
existencia záložného práva k akciám, poskytne poverená osoba protiplnenie podľa ustanovenia § 118i
ods. 13 zákona o cenných papieroch záložnému veriteľovi do výšky pohľadávky zabezpečenej záložným
právom. To neplatí, ak zostávajúci akcionár preukáže,
že z dohody so záložným veriteľom vyplýva niečo iné.

Spôsob výplaty

Protiplnenie sa vyplatí bezhotovostným prevodom na
bankové účty príjemcov výplaty, ak budú bankové účty
k dispozícii.
Ak bankový účet niektorého príjemcu výplaty nebude
k dispozícii, poverená osoba využije na výplatu poštové
platobné služby. Peňažné prostriedky budú príjemcovi
výplaty zaslané poštovou platobnou službou s odbernou lehotou 30 dní po doručení. Limit pre jednu platbu
prostredníctvom poštovnej platobnej služby je 15.000
EUR. Výplata protiplnenia nad tento limit sa vykoná iba
na bankový účet.
Okrem toho, poštové platobné služby nie je možné
využiť pri nasledovných kategóriách akcionárov: zahraničné fyzické osoby, právnické osoby, finančné inštitúcie, pre ktorých je oznámenie čísla bankového
účtu povinné.

Informácie poskytované poverenou osobou týkajúce
sa výplaty protiplnenia

OTP Banka Slovensko, a.s.,
kontaktný e-mail:  ppoinfo@otpbanka.sk.

Registrácia rozhodnutia valného zhromaždenia

Predstavenstvo spoločnosti SLOVNAFT, a.s. najneskôr
do 30 dní od prijatia uvedeného rozhodnutia valného
zhromaždenia podá návrh na jeho zápis do obchodného registra.
Súčasťou návrhu na zápis do obchodného registra je
aj rozhodnutie o udelení predchádzajúceho súhlasu
Národnej banky Slovenska na uplatnenie práva výkupu a potvrdenie o uložení peňažných prostriedkov
určených na poskytnutie protiplnenia zostávajúcim akcionárom.

Prechod akcií

Po uplynutí 30 dní od zápisu rozhodnutia valného zhromaždenia do obchodného registra prechádzajú akcie
spoločnosti SLOVNAFT, a.s. zo zostávajúcich akcionárov
na MOL Nyrt..
Prechod akcií spoločnosť SLOVNAFT, a.s. následne zaregistruje v Centrálnom depozitári cenných papierov.
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V súlade s §118i ods. 16 zákona o cenných papieroch, akcionári spoločnosti SLOVNAFT, a.s., ktorých akcie prešli na
MOL Nyrt., môžu u spoločnosti MOL Nyrt. namietať neprimeranosť protiplnenia a tiež sa môžu voči spoločnosti MOL
Nyrt. domáhať dorovnania výšky protiplnenia. Toto právo domáhať sa dorovnania zaniká, ak námietka o neprimeranosti protiplnenia nie je žiadnou z oprávnených osôb uplatnená voči spoločnosti MOL Nyrt. najneskôr v lehote troch (3)
mesiacov od dátumu splatnosti protiplnenia uvedeného vyššie. Ak sa MOL Nyrt. nevyjadrí k námietke o neprimeranosti
protiplnenia do jedného mesiaca od jej doručenia alebo ak MOL Nyrt. nesúhlasí s požadovanou výškou dorovnania, akcionár, ktorého akcie prešli na spoločnosť MOL Nyrt. požadujúci dorovnanie, je oprávnený v premlčacej lehote plynúcej
od zverejneného dňa splatnosti protiplnenia domáhať sa na súde, aby súd rozhodol o výške dorovnania.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Na účely realizácie výplaty protiplnenia si Vás týmto spoločnosť MOL Nyrt. dovoľuje požiadať o vyplnenie priloženého
Oznámenia čísla účtu a jeho doručenie s overeným podpisom akcionára/záložného veriteľa na adresu SLOVNAFT,
a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 824 12, Slovenská republika, k rukám: Financie – Back Office. Prosíme o vrátenie vyplneného Oznámenia čísla účtu do desiatich (10) pracovných dní od doručenia tohto listu.
Spoločnosť MOL Nyrt. odporúča všetkým akcionárom/záložným veriteľom vrátiť vyplnené Oznámenie čísla účtu,
avšak povinné je to pre akcionárov/záložných veriteľov mimo Slovenskej republiky, právnické osoby a akcionárov/
záložných veriteľov, ktorí majú nárok na protiplnenie vyššie ako 15 000 EUR, pri ktorých nie je možné využiť poštové
platobné služby.
Za MOL Nyrt.

dr. György Bacsa

Viceprezident Skupiny MOL
pre strategické operácie a rozvoj

Prílohy:
         1. Úplné znenie rozhodnutia valného zhromaždenia
         2. Oznámenie čísla účtu
         3. Pravidlá spracúvania osobných údajov

Zoltán Balázs

Treasury, Skupina MOL

