
ZMENA V ÚDAJOCH AKCIONÁRA 
 

NAFTA a.s. 
Votrubova 1 

 821 09 Bratislava 

V  ................................................... , dňa:  ..............................  

 

Vec: Žiadosť o zmenu osobných údajov akcionára 

 

Žiadam týmto o zaregistrovanie zmeny mojich osobných údajov v zozname akcionárov listinných 

akcií na meno vydaných emitentom, spoločnosťou NAFTA a.s., so sídlom Votrubova 1, 821 09 

Bratislava, IČO: 36 286 192, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, 

vložka číslo: 4837/B (ďalej len „emitent“). 

 

Žiadam o zmenuI:  

 priezviska 

 trvalého bydliska 

 rodného čísla 

 štátnej príslušnosti 

 obchodného názvu 

 sídla 

 

Pôvodné údaje akcionára 

priezvisko/obchodný názov: ..................................................................................................................  

meno:  .................................................................  titul:  ........................................................................  

rodné číslo/IČO:  .................................................  dátum narodenia: .....................................................  

štátna príslušnosť:  ............................................................................................................................  

trvale bytom/sídlo:  ............................................................................................................................  

Aktuálne (zmenené) údaje akcionára 

priezvisko/obchodný názov: ..................................................................................................................  

meno:  .................................................................  titul:  ........................................................................  

rodné číslo/IČO:  .................................................  dátum narodenia: .....................................................  

štátna príslušnosť:  ............................................................................................................................  

trvale bytom/sídlo:  ............................................................................................................................  

  

                                              
I Označte, ktoré osobné údaje žiadate zmeniť. 



V súvislosti so zmenou v osobných údajoch akcionára týmto: „žiadam / nežiadam“ (nehodiace sa škrtnite) 

o výmenu cenného papiera/cenných papierov. 

Na vybavenie Vašej žiadosti o zmenu osobných údajov nie je nevyhnutné žiadať o výmenu cenného papiera. V 

prípade, že aj napriek tomu požadujete výmenu cenného papiera, nový cenný papier si bude potrebné prísť 

vyzdvihnúť osobne. 

Kontaktné údaje akcionára : 

tel. č.: ________________________________________________________________________   

e-mail:  ______________________________________________________________________  

V  ...................................  dňa  ..................                             ............................................ ... 

 úradne osvedčený podpis 

úradne overená fotokópia sobášneho listu 

vyplnené tlačivo s úradne osvedčeným podpisom 

originál alebo úradne overená fotokópia osvedčenia o rodnom čísle 

z Registra obyvateľov SR (adresa: Register rodných čísiel, 

Partizánska 129, 974 86 Banská Bystrica) 

úradne overená fotokópia dokladu preukazujúceho zmenu 

pri zmene obchodného      originál/úradne overenú fotokópiu výpisu z OR SR 

názvu alebo sídla 

 

Doklady, ktoré sú potrebné pri zmene osobných údajov, zašlite spolu s touto žiadosťou na 

adresu emitenta: NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava. 

Potrebné doklady: 
pri zmene priezviska pri 

zmene trvalého bydliska pri 

zmene rodného čísla 

pri zmene štátnej príslušnosti 


