Oznámenie o premene menovitej hodnoty základného imania a menovitej
hodnoty akcií
Gbely, 11.2.2009
Vážený akcionár, vážená akcionárka!

Predstavenstvo spoločnosti NAFTA a.s. si Vás dovoľuje informovať, že v súvislosti so
zavedením meny euro v Slovenskej republike došlo s účinnosťou od 29.januára 2009 k premene
menovitej hodnoty základného imania a s účinnosťou od 6.februára 2009 k premene menovitej
hodnoty akcií NAFTA a.s. („NAFTA“, alebo „Spoločnosť“).
V súlade s ustanovením § 11 ods.3 zákona č.659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v
Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon“), Predstavenstvo NAFTA
dňa 20.11.2008 rozhodlo o premene menovitej hodnoty základného imania NAFTA a menovitej
hodnote akcií NAFTA nasledovne:
a) premena akcií NAFTA a premena základného imania NAFTA sa vykonala metódou zdola
nahor. Menovitá hodnota jednej akcie v slovenských korunách pred vykonaním premeny
bola 1000,-Sk (slovom tisíc slovenských korún). Menovitá hodnota jednej akcie v euro,
ktorá po prepočte stanoveným konverzným kurzom 1 euro = 30,1260 Sk vychádza na
33,19391887406 euro, sa po vykonaní prepočtu hodnoty akcií Spoločnosti zaokrúhlila
smerom nadol k najbližšiemu euro centu na 33,19 EUR . Po vykonaní premeny menovitej
hodnoty akcií je menovitá hodnota jednej akcie NAFTA 33,19 EUR (slovom: tridsaťtri euro
devätnásť centov) čo je 999,88 Sk. Metóda premeny akcií, základného imania
a zaokrúhlenia menovitej hodnoty akcie smerom nadol bola použitá v súlade
s ustanoveniami §11 Zákona.
b) prepočet menovitých hodnôt všetkých akcií NAFTA sa vykonal rovnakým spôsobom.
Základné imanie spoločnosti malo pred vykonaním premeny hodnotu 3 230 960 000 Sk
(slovom: tri miliardy dvestotridsať miliónov deväťstošesťdesiat tisíc slovenských korún) t.j.
107 248 224,13 EUR (slovom stosedem miliónov dvestoštyridsaťosem tisíc
dvestodvadsaťštyri euro trinásť centov). Základné imanie NAFTA je rozdelené na
3 230 960 akcií, ktorých menovitá hodnota po premene na euro predstavuje 33,19 EUR/1
akcia. V zmysle pravidiel pre premenu menovitých hodnôt základného imania sa hodnota
základného imania NAFTA v euro zistila súčtom menovitých hodnôt všetkých cenných
papierov, ktoré tvoria vklady do základného imania Spoločnosti. Výška základného imania
NAFTA po vykonaní premeny a súčtu hodnôt všetkých akcií NAFTA v euro, predstavuje
sumu 107 235 562,40 EUR (slovom: stosedem miliónov dvestotridsaťpäťtisíc
päťstošesťdesiatdva euro štyridsať centov). Rozdiel v hodnote základného imania
vzniknutý zo zaokrúhlenia smerom nadol vo výške 12 661,73 EUR bude odvedený do
rezervného fondu spoločnosti v roku 2009. Spoločnosť nie je oprávnená rozdiel použiť na
rozdelenie medzi akcionárov.
Vyššie uvedená zmena žiadnym spôsobom neovplyvní práva akcionára vyplývajúce
z vlastníctva akcií NAFTA. Rovnako sa táto zmena nedotkne veľkosti vlastného
imania spoločnosti, nezmení sa veľkosť podielu akcionára na základnom imaní
Spoločnosti a zároveň sa nezmení ani hodnota jeho akcií.
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Zároveň si Vám dovoľujeme oznámiť, že v zmysle ustanovenia §15 ods.1 Zákona je
NAFTA povinná bezodplatne vyznačiť na akcie výšku ich menovitej hodnoty v eurách pri ich prvom
predložení.
Vyznačenie menovitej hodnoty v eurách na akcie z dôvodu prechodu na euro nemá žiadny
vplyv na právne vzťahy súvisiace s akciami NAFTA. Ide o právo každého akcionára, nie o
povinnosť a v prípade, že sa akcionár rozhodne toto právo nevyužiť, žiadnym spôsobom to
neovplyvní jeho práva vyplývajúce z vlastníctva akcií NAFTA, ani jeho právo nakladať
s nimi (tzn. nie je nutné zmenu menovitej hodnoty akcií NAFTA, ktoré vlastníte, nechať vyznačiť).
NAFTA bude zabezpečovať vyznačovanie menovitej hodnoty v eurách na akcie v sídle
NAFTA v pracovných dňoch od 9.00 hod do 15.00 hod. Ak má akcionár záujem o vyznačenie
menovitej hodnoty v euro na akcie, je potrebné, aby akciu na vyznačenie predložil v sídle NAFTA
osobne, prípadne môže na tento účel splnomocniť akúkoľvek plnoletú osobu. V prípade
splnomocnenca musí byť v plnomocenstve uvedené, že je oprávnený na zabezpečenie
vyznačenia menovitej hodnoty v euro a na všetky úkony s tým súvisiace. Podpis akcionára na
plnomocenstve musí byť osvedčený.
S pozdravom,

Dipl.Ing. Jean-Luc Rupp

Alexander Spies
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