
POLROČNÁ   FINANČNÁ   SPRÁVA   SPOLOČNOSTI   SLOVNAFT, a.s.    
A   SKUPINY   SLOVNAFT   K   30. júnu 2007 

 
 
CENNÉ   PAPIERE   VYDANÉ   SPOLOČNOSŤOU   SLOVNAFT,   a.s. 
 
Emitent cenného papiera: 
 
Názov :   SLOVNAFT, a.s. 
Adresa :   Vlčie hrdlo 1, Bratislava 
PSČ :    824 12 
IČO :    31 322 832 
Dátum vzniku :  1. mája 1992 
Základné imanie:                 20 625 229 000 Sk   
 
Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. (ďalej tiež ako Spoločnosť) nemá organizačnú zložku 
v zahraničí. 
 
 
Cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu: 
 
1. emisia - ISIN CS0009004452 
    druh, forma a podoba cenného papiera: akcie kmeňové - na doručiteľa, zaknihované 
    počet akcií:     13 168 953 
    menovitá hodnota jednej akcie:                     1 000,- Sk 
    % podiel na ZI       63,85 % 
    obmedzená prevoditeľnosť cenných papierov: nie je 
  
2. emisia - ISIN SK1120001369 
    druh, forma a podoba cenného papiera: akcie kmeňové - na doručiteľa, zaknihované 
    počet akcií:      3 300 000 
    menovitá hodnota jednej akcie:                    1 000,- Sk 
    % podiel na ZI                16,00 % 
    obmedzená prevoditeľnosť cenných papierov: nie je 
 
3. emisia - ISIN SK1120005949 
    druh, forma a podoba cenného papiera: akcie kmeňové - na doručiteľa, zaknihované  
    počet akcií:      4 156 276 
    menovitá hodnota jednej akcie:                    1 000,- Sk 
    % podiel na ZI      20,15 % 
    obmedzená prevoditeľnosť cenných papierov: nie je 
  
 
ŠTRUKTÚRA   AKCIONÁROV   SPOLOČNOSTI   K   30. júnu 2007 
  
                       Počet akcií           % 
MOL Nyrt.            20 296 955                     98,4 
Ostatní akcionári                          328 274            1,6 
Spolu                  20 625 229                   100,0 
 
 
• Spoločnosť k 30. júnu 2007 nenadobudla vlastné akcie. 
 



• Spoločnosť k 30. júnu 2007 nevydala žiadne dlhopisy a zamestnanecké akcie. 
 
• Majitelia cenných papierov s osobitnými právami kontroly nie sú. 
 
• Spoločnosti nie sú známe dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré môžu viesť 

k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv. 
 
 
ORGÁNY   SPOLOČNOSTI 
 
Predstavenstvo: 
Ing. Marián Jusko – predseda predstavenstva 
JUDr. Oszkár Világi 
Ing. Peter Chmurčiak 
Béla Kelemen  
József Molnár 
József Farkas Simola 
Dr. Ferenc Dénes 
László Fekete 
Ferenc Horváth 
 
Dozorná rada: 
Pavol Buday 
Miloš Nešpor 
Ilona Bánhegyi 
Krisztína Dorogházi 
András Huszár 
Győrgy Mosonyi 
 
 
Súčasťou polročnej finančnej správy spoločnosti SLOVNAFT, a.s. a Skupiny Slovnaft 
je: 
 
• Priebežná individuálna účtovná závierka spoločnosti SLOVNAFT, a. s., zostavená 

v súlade s Medzinárodnými štandardmi pre finančné výkazníctvo k 30. júnu 2007 ulože-
ná na internetovej stránke Spoločnosti www.slovnaft.sk  - Informácie pre investorov - Fi-
nančné správy a kalendár - Účtovné závierky.  

• Priebežná konsolidovaná účtovná závierka spoločnosti SLOVNAFT, a. s., zostavená 
v súlade s Medzinárodnými štandardmi pre finančné výkazníctvo k 30. júnu 2007 ulože-
ná na internetovej stránke Spoločnosti www.slovnaft.sk  - Informácie pre investorov - Fi-
nančné správy a kalendár - Účtovné závierky.  

• Priebežná správa za prvý polrok 2007 uložená na internetovej stránke Spoločnosti 
www.slovnaft.sk  - Informácie pre investorov - Finančné správy a kalendár - Polročné 
správy. 

• Vyhlásenie vedenia Spoločnosti uložené na internetovej stránke Spoločnosti 
www.slovnaft.sk  - Informácie pre investorov -  Finančné správy a kalendár - Polročné 
správy. 

 
 
 
Dátum zverejnenia na internetovej stránke Spoločnosti - 31. augusta 2007 o  9,00 hod. 
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