
Výsledky hlasovania na zasadnutí
mimo riadneho valn éh o zhromaždenia spoločnosti Letisko Piešt'any, a.s.

so sídlom Žitinst<:l cesta 597181,92101 Piešt'any,Ičo: 36266906
konaného dřla 7.11.2011 o 11:00 hod. v sídle spoločnosti Letisko Piešt'any, a.s.

Uznesenie č. 1/2/201l:
MyZ spoločnosti zvolilo:
za predsedu YZ JUDr. Blanku Neštickú,
za zapisovatel'a Ing. Františka Vargu
Za overovateťov zápisnice Ing. Dušana Gut'ana, PhD' a Ing. Juraja Štaffir, PhD.
a za osoby poverené sčítaním hlasov JUDr. Mariána Janočku a Ing. Rema Cicutta.
Valné zhromaždenie potvrdzuje splnenie všetkých náleŽitostí vyŽadovaných a stanovených
obchodným zákonníkom a Stanovami spoločnosti pre zvolanie zasadnutia valného zhromaždenia
spoločnosti, uznášania schopnost' YZ a prítomnost' na YZ ako je uvedené v Listine prítomných
akcionárov, ktorá bude tvorit'Prílohu zápisu zMYZ.

Hlasovanie ak'lamačným hlasovaním o Uzneseni č. Llazafl
Oznámenie výsledku hlasovania.
Počet akcií' zaktoré boli odovzdané platné hlasy: 1265
Pomemá čast' základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 22.742.l44,02 €, tj'
100% základného imania, ktoré je 22.742'144,02€,
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 685.210,]266
Do zápisu bude uvedené Hlasovanie s týmto výsledkom:
Počet hlasov ,,Za"; 685.210,7266, tj. 100 0Á hlasov prítomných akcionárov
Počet hlasov ,,Proti": 0' t1.0 oÁ hlasov prítomných akcionárov
Počet hlasov ^;Zdržal sa"'. 0, tj.0 % hlasov prítomných akcionárov,
(počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0)
Vyššie uvedené Uznesenie č. 11212011bolo schválené.

Uznesenie č.2l2l2011z
MyZ spoločnosti schválilo navrhnutý program rokovania }.lvz nasledovne:

1. otvorenie mimoriadneho valného zktomaždenia (ďalej len MVZ), kontrola uznášania
schopnosti a vol'ba orgánov MyZ

2' Schválenie programu rokovania MvZ
3. Návrh odpredaja prebytočného nehnutefného majetku, ktorý nie je integrálnou súčast'ou

areálu letiska Piešt'any
4. Informácia o procese výberu poradcu pre určenie d'alšej stratégie Letiska Piešt'any' a.s.

(aktualizovaná ku dňu 5.11.2011)
5. Rózne
6. Závet

Hlasovanie aklamačným hlasovaním o Uznesení č.2l2l20l1
Oznámenie výsledku hlasovania.
Počet akcii, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1265
Pomemá časť zák|adného imania' ktoru odovzdané platné hlasy predstavujú: 22.742.144,02 €, tj'
I00% základného imania' ktoré je 22.742'144p2€,
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 685.210,1266
Do zápisu bude uvedené Hlasovanie s týmto výsledkom:
Poěet hlasov ,,Za": 685.210,7266, tj. 100 % hlasov prítomných akcioniírov
Počet hlasov ,'Proti": 0, tj.0 % hlasov prítomných akcionárov
Počet hlasov ,,Zdržal sa"'. 0, tj.0 % hlasov prítomných akcionarov,
(počet akcionárov' ktorí sa zdržali hlasovania: 0)
Vyššie uvedené Uznesenie č. 21212011 bolo schválené.



Uznesenie č'. 312/2011z
MvZ udefuje predstavenstvu spoločnosti Letisko Piešťany, a.S. generálny súhlas na predaj
prebytočného neupotrebiteťného nehnuteťného majetku' ktory netvorí integrálnu súčast' letiska a
ktorý je špecifikovaný v prílohe tohto uznesenia, a to aj po častiach - jednotlivo za najvyššiu kúpnu
cenu, ktorá bude Vygenerovaná verejným ponukovým konaním. Zároveň MyZ splnomocňuje
predstavenstvo spoločnosti Letisko Piešt'any, a.S. na vykonávanie všetkých právnych úkonov
súvisiacich s predajom nehnutefností. Každý akcionár má právo menovat' jedného zástupcu do 5_

člennej výberovej komisie. Predstavenstvo spoločnosti Letisko Piešt'any' a.s., je oprávnené
uzatvoriť kúpne zmluly po predchádzajúcom súhlase dozomej rady spoločnosti Letisko Piešťany,
a.s.

Hlasovanie aklamačným hlasovaním o Uzneseni č.3/2l20l1
oznámenie výsledku hlasovania.
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1265
Pomemá čast' základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 22.742.144,02 €, tj.
100% základného imania' ktoré je 22.]42.144,02 €,
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 685.210,7266
Do zápisu bude uvedené Hlasovanie s týmto výsledkom:
Počet hlasov ,,Za": 685.210,7266, tj. 100 oÁ hlasov prítomných akcionárov

t1.0 % hlasov prítomných akcionárov
Í.1.0 oÁ hlasov prítomných akcionárov'

Počet hlasov,,Ploti": 0,
Počet hlasov ,,Zdržal sa"'. 0'
(počet akcionárov, ktorí sazdržali hlasovania: 0)
Vyššie uvedené Uznesenie č. 31212011 bolo schválené.

Uznesenie č.4l2l2011z
MvZ spoločnosti zobralo na vedomie Informáciu o procese výberu poradcu pre určenie ďalšej
stratégie spoločnosti Letisko Piešťany, a.s..

Hlasovanie aklamačným hlasovaním o Uzneseni č. 4/2/201l
Oznámenie výsledku hlasovania.
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1265
Pomerná čast' základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 22.742.144,02 €, Íj.
l00% základného imania, ktoré je 22.742.144,02€,
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 685.210,7266
Do zápisu bude uvedené Hlasovanie s týmto výsledkom:
Počet hlasov,,Zd"'. 685.210,7266,
Počet hlasov ,'Proti": 0,

Počet hlasov ,,Zdržal sa"; 0,
(počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0)
Vyššie uvedené Uznesenie č. 4l2l201| bolo schválené.

V Piešťanoch dňa 7 'II.20II

Ing. Tibor Mikuš, PhD.
predseda predstavenstva

Letisko Piešťany' a.s.
(podpis uradne neosvedčený)

tj. 100 oÁ hlasov prítomných akcionárov
t.1' 0 % hlasov prítomných akcionárov
tj.0 % hlasov prítomných akcionárov,

Ing. Gut'an, PhD.
člen predstavenstva
Letisko Piešt'any' a.s.

(podpis uradne neosvedčený)


