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Vážení individuálni akcionári, 
Sústredili sme odpovede na naj�astešie otázky, ktoré od vás dostávame: 
  
 

          1. �o je potrebné urobi� v prípade zmeny osobných údajov  ? 

• Pri zmene osobných údajov (zmena adresy, priezviska a pod.) je akionár povinný zaregistrova� si túto 
zmenu u Centrálneho depozitára cenných papierov. 

 O zmenu osobných údajov je možné požiada� aj písomne na adrese : 

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s. 
Ul. 29. augusta 1/A 
814 80 Bratislava 

Formulár  - „Žiados� o zmenu osobných údajov“ nájdete na stránke Centrálneho de-pozitára – 
www.cdcp.sk, kde sú tiež uvedené pokyny na vyplnenie formulára. 

• Majite� CP, ktorý má zriadený majetkový ú�et v novej evidencii, požiada o zmenu osobných údajov 
príslušného �lena CDCP, u ktorého má zriadený majetkový ú�et. 
 

          2.  Je možné požiada� o vyplatenie nevyplatených dividend prislúchajúcich majite�ovi akciíí  
               spolo�nosti Slovnaft, a.s.,  po lehote splatnosti šekových poukážok za rok 2004? 
               Posta�uje na to žiados� o prevod predmetných dividend?  

 

• v prípade, že si akcionár v stanovenej lehote platnosti šekových poukážok nevyzdvih-ne dividendy, môže 
požiada� o výplatu dividend v zmysle platných zásad na výplatu dividend, ktoré sú zverejnené na 
internetovej stránke Slovnaft, a.s. –  Valné zhromaždenia – Akcionári - „Spôsob a miesto výplaty dividend 
za rok 2004“ – odst. 2b).  
 

• Doklady potrebné k výplate dividend je potrebné zasla� na adresu: 
SLOVNAFT, a.s.,  

Vl�ie hrdlo 

824 12  Bratislava 

 
          3.  Ako mám postupova� v prípade nadobudnutia akciíí na základe dedi�ského konania 
               a aký je postup pri prevode nevyplatených dividend novému majite�ovi cenných papierov? 

 

• právoplatný dedi� akcií – cenných papierov (�alej CP)  na základe notársky overené-ho osved�enia 
o dedi�stve požiada niektorého �lena Centrálneho depozitára cenných papierov (�alej CDCP) 
o zabezpe�enie prechodu cenných papierov z ú�tu poru�ite�a akcií na ú�et dedi�a. Zoznam �lenov CDCP 
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nájdete na internetovej stránke http://www.cdcp.sk/clenovia.html. Pri výplate dividend je potrebné 
postupova� ako v odpovedi na otázku �. 2. 
 

 

4. Kde je možné odpreda� akcie Slovnaft, a.s.,  získané  z prvej vlny kupónovej privatizácie  
      a aká je aktuálna cena jednej akcie ? 
 

• Majitelia cenných papierov  (�alej CP) môžu CP ponúknu� na predaj prostredníctvom obchodníkov 
s cennými papiermi (sú to napr. banky  alebo RM - Systém.) Ceny akcií sú uvedené v dennej tla�i 
s celoštátnou pôsobnos�ou, ktorá zverej�uje burzové správy – napríklad  denník Pravda alebo 
Hospodárske noviny a ceny akcií je možné denne sledova�  na internetovej stránke Burzy cenných 
papierov Bratislava -  www.bsse.sk/Obchodovanie/KurzoveListky.aspx. 

 

5. Je možné zasla� žiados� o výplatu dividend za rok 2004 e-mailom,  
      alebo to musí by� v papierovej pisomnej forme? 
 

• V zmysle platných zásad na výplatu dividend, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke Slovnaft, a.s. –  
/http://www.slovnaft.sk -Valné zhromaždenia – Akcionári - „Spôsob a miesto výplaty dividend za rok 2004“ 
– odst. 2b), je potrebné zasla� písomnú žiados�. 
 

 

                                                  ------------ 

 

Ak  ste tu nenašli odpove� na svoju otázku, nech sa pá�i, kontaktujte nás.  

Anna Vrtelová, tel. 02 4055 8056 

 

 

 

 

  

  
 

 

 


