Vysvetlenie procesu vyhlásenia akcií za neplatné
Dňa 1. júla 2006 došlo k zlúčeniu spoločností NAFTA a.s., (ďalej ako „Zaniknutá
NAFTA“), Slovenská vrtná spoločnosť, a.s.(ďalej ako „SVS“) a Nafta Storage & Production
a.s., (ďalej ako „Nová NAFTA“).
V dôsledku tohto zlúčenia Zaniknutá NAFTA a SVS zanikli, všetok ich majetok a
záväzky prešiel na Novú NAFTU a Nová NAFTA sa stala ich právnym nástupcom (ďalej ako
“Zlúčenie“).
Akcionár Zaniknutej NAFTY ku dňu Zlúčenia prestal byť akcionárom Zaniknutej
NAFTY a stal sa akcionárom Novej NAFTY. Nová NAFTA s účinnosťou odo dňa 1. júla
2006 prevzala obchodné meno NAFTA a.s.
Vzhľadom na to, že Zaniknutá NAFTA zanikla:
a) akcie v Zaniknutej NAFTE boli zrušené a akcionárovi vzniklo právo na výmenu
akcií,
b) Nová NAFTA ako právny nástupca Zaniknutej NAFTY akcionárovi vydala akcie
na meno v listinnej podobe s nominálnou hodnotou jednej akcie 33,19 EUR
(1.000,- Sk), (ďalej ako “Nové akcie“) a
c) tieto Nové akcie Nová NAFTA pripravila, aby ich mohla akcionárovi odovzdať vo
výmennom pomere 1:1 za akcie akcionára v Zaniknutej NAFTE, ktoré boli
zrušené.
Nová NAFTA všetkých akcionárov riadne informovala o možnosti prevzatia Nových
akcií prvým oznámením odoslaným dňa 19. júla 2006 a druhým dodatočným oznámením
odoslaným dňa 6. septembra 2006. Všetky potrebné informácie týkajúce sa prevzatia akcií
boli taktiež dostupné na internetovej stránke spoločnosti www.nafta.sk.
Vzhľadom na to, že Nové akcie neboli akcionárom prevzaté v lehotách na
prevzatie, o ktorých boli všetci akcionári riadne informovaní, predstavenstvo Novej
NAFTY vyhlásilo Nové akcie akcionára za neplatné v súlade s § 218e a § 214 zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Tento postup
vyhlásenia akcií za neplatné je taktiež v súlade so zmluvou o zlúčení schválenou valnými
zhromaždeniami zlučujúcich sa spoločností zo dňa 5. júna 2006.
V dôsledku vyššie uvedeného:
• akcionár prestal byť akcionárom Novej NAFTY,
• Nové akcie akcionára boli zrušené,
• namiesto zrušených Nových akcií akcionára boli vydané Ďalšie nové akcie na meno
Novej NAFTY,
• predstavenstvo Novej NAFTY predalo takéto Ďalšie nové akcie (povinný predaj) a
• výťažok z tohto predaja znížený o náklady vynaložené v súvislosti vyhlásením
Nových akcií za neplatné a v súvislosti s predajom Ďalších nových akcií je zasielaný
v čo najkratšom možnom čase po doručení požadovaných dokladov (overená
fotokópia osvedčenia o dedičstve a vyplnená žiadosť o vyplatenie výťažku s úradne
osvedčeným podpisom).

