
Výsledky hlasovania na zasadnutí
mimoriadneho valnéh o zhromaŽdenia spoločnosti Letisko Piešt'any, a.s.

so sídlom Žitinská cesta 597/81,g2I01 Pi.št'u''y, Ičo: ss Ne ďós
konaného dňa 30.3.20t2 o 10:00 hod. v sídle spoločnosti Letisko Piešt'any, a.s.

IJ znesenie č. I l 1 l 20 12 :

MvZ spoločnosti zvolilo:
za predsedu YZ JUDr. Blanku Neštickú,
za zapisovatel'a Ing. Františka Vargu
Za overovatel'ov zápisnice Ing. Dušana Gut'ana, PhD. a Ing. Juraja Štaffu, PhD.
a za osoby poverené sčítaním hlasov Ing. Zuzanu Medvedjovú a Ing. Rema Cicutta.
Valné zbromaždenie potvrdzuje splnenie všetkých náležitostí vyŽadovaných a stanovených
obchodným zákonníkom a Stanovami spoločnosti pre zvolanie zasadnutia valnélro zhromaŽdenía
spoločnosti, uznášania schopnost' YZ a prítomnost' na YZ ako je uvedené v Listine prítomných
akcionárov, ktorá bude tvorit'Prílohu zápisu zMYZ.

Hlasovanie aklamačným hlasovaním o Uznesení č.1/112012
oznámenie výsledku hlasovania.

Počet akcii.za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1265
Pomerná čast' základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 22.]42.l44,O2 €, t.j.
100% základného imania, ktoré je 22'742.I44,02€,
C e1 ko'',ý po čet odov zdaný ch platných hlasov : 68 5 .2I 0,7 26 6
Do zápisu bude uvedené Hlasovanie s týmto výsledkom:
Počet hlasov ,,Za"'. 685.270,7266, tj. i00 7o hlasov prítomných akcionárov
Počet hlasov ,,Ploti": 0, t.1.0 oÁ hlasov prítomných akcionárov
Počet hlasov ,,Zďrža|sa"'. 0, tj' 0 % hlasov prítomných akcionárov,
(počet akcionárov, ktorí sa zdtŽalt hlasovania: 0)

Vyššie uvedené Uznesenie č. 111l20l2 bolo schválené.

Uznesenie č.2lll2012:
MVZ spoločnosti schválilo navrhnutý program rokovania MyZ nasledovne:

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

2. Schválenie plogramu rokovania MyZ
3. Stručná informácia o stave letiskovej spoločnosti
4. Vol'ba členov predstavenstva spoločnosti
5' Vol'ba členov dozornej rady spoločnosti
6. Vol'ba predsedu dozornej rady z členov dozornej rady
1' Schválenie zmluv o výkone funkcie nových členov predstavenstva a dozornej rady
8. Rózne
9. Záver.



Hlasovanie aklamačným hlasovaním o Uznesení č.2/112012
oznámenie výsledku hlasovania.

Počet akcíi,za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1265
Pomerná čast' základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 22.142'Í44,O2 €, tj.
I00% základného imania' ktoré je 22.142.144,02€,
C elkový počet odov zdaný ch platných hlasov : 68 5 .2l 0,7 266
Do zápisu bude uvedené Hlasovanie s týmto výsledkom:
Počet hlasov,,Za'''. 685.210,]266' tj. 100 oÁ hlasov prítomných akcionárov

t1.0 % hlasov prítomných akcionárov
tj' 0 % hlasov prítomných akcionárov,

Počet hlasov ,,Proti": 0

Počet hlasov ,,Zdržal sa": 0'
(počet akcionárov, ktorí sazdržali hlasovania: 0)

Vyššie uvedené Uznesenie č.2/1/2012 bolo schválené.

Uznesenie č.3l112012.
MVZ spoločnosti zobralo na vedomie Stručnú informáciu o stave letiskovej spoločnosti.
MyZ spoločnosti zátoveň zobralo na vedomie informáctu o závázkoch letiskovej spoločnosti.
ktoré v súčasnosti predstavujú závázok vo výške 600.000,-_ € voči Prima Banke, a.s., (vid'Dodatok
k zmluve o ťtvere, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice) azávázok vo výške 760.567,-- € voči
spoločnosti SMS TTSK' S.r.o. (Vid'tabul'kaaZmluvy o pÓŽičke v zneni ich clodatkov, ktoré tvoria
prílohu č. 2 tejto zápisnice).
MYZ spoločnosti taktiež zobralo na vedomie, Že v sťtčasnosti potrebr'rje letisková spoločnost' na
svoju beŽnú prevádzku cca' 50.000,-- € mesačne, ktoré si však nie je schopná zabezpečit', tak ako
iné letiskové spoločnosti na Slovensku, z vlastných zdrojov.

HIasor'anie aklamačným hlasovaním o Uznesení č.3l1l20l2
Oznámenie výsledku hlasovania.

Počet akcii, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1265
Pomerná čast' základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 22.]42.744,O2 €, 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": 685.2I0,7266, tj. 100 % hlasov prítomných akcionárov

t.j.0 % hlasov prítomných akcionárov
t1.0 % hlasov prítomných akcionárov,

Počet hlasov ,,Ploti": 0,
Počet hlasov ,,Zdtža), sa"'. 0'
(počet akcionárov, ktorí sa zdrža|i hlasovania: 0)

Vyššie uvedené Uznesenie č.3/1/2012 bolo schválené.

Uznesenie č.4lll2012:
MyZ spoločnosti zobralo na vedomie zánik funkcie členov predstavenstva, a to:

Ing. Dariny Machovičovej, nar. 7.6'Í9]], rod.č. 77560716416, bytom Donská 16,841 06
Bratislava, deň zániku funkcie: 29.2.2012,



/
ing. Dušana Gut'ana, PhD., nar.2J.II.1952, rod.č. 5211,211243, bytom Cipkárska 10, 821 09

Bratislava, deň zániku funkcie: 29.2.2012,
Ing. Juraja Štaffu, PhD., nar.26.].1955, rod.č. 55012616545, bytom Vajnorská 66' 831 03

Bratislava, deň zániku funkcie: 29.2.2012.

M\IZ spoločnosti zároveňzvolilo do funkcie členov predstavenstva:

Ing. Dušan Gut'an, PhD., nar.27.II.lg52,rod.č. 52II271243, bytom Čipkárska 10,821 09

Bratislava, deň vzniku funkcie: 30.3'2012,
Ing. Juraj Štaffa, PhD., nat 26.].1955, rod'č.55012616545' bytom Vajnorská 66, 831 03

Bratislava, deň vzniku funkcie: 30.3.2012.

Hlasovanie aklamačným hlasovaním o Uznesení č'.4/Il20I2
Oznámenie výsledku hlasovania.

Počet akcií,zaktoré boli odovzdané platné hlasy: 1265

Pomerná čast' základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 22.142.744,02 €, tj.
100% základného imania, ktoré ie 22.142.144,02 €,

Celkový počet odov zdany ch platných hlasov : 68 5 .2I 0,7 26 6

Do zápisu bude uvedené Hlasovanie s týmto výsledkom:
Počet h\asov ,,Za"'. 685.210,7266, tj. 100 0/o hlasov prítomných akcionárov
Počet hlasov ,,Proti": 0' t1. 0 oÁ hlasov prítomných akcionárov
Počet hlasov ,Zdrža\sa"'. 0' t.1.0 % hlasov prítomných akcionárov,
(.počet akcionárov, ktorí sazdržali hlasovania: 0)

\-r'ššie ur'edené Uznesenie č. 41112012 bolo schválené.

Lznesenie č. 5i1i2012:
MyZ spoločnosti zobralo na vedomie zánlk funkcie členov dozornej rady, a to:

Ing. Rema Cicutta, nar. 20.6.1960, rod.č. 62062016226, bytom Krajinská 50,921, 01

Piešťany' deň zániku funkcie: 29.2.2012,
Ing. Petra Poláčka, nar.23.].Í944,rod.č.4407231768, bytom Rajská 3,811 07 Bratislava,
deň zániku funkcie: 29.2.2012,
Mgr. Róber1a orihela, nar.26.6.1957, rod.č. 57062616522,bytom Na hlináclr 22,9I7 01'

Trnava' deň zániku funkcie: 29'2.2aI2.
MvZ spoločnosti zároveí zvolilo do funkcie členov dozornej rady:

Ing. Remo Cicutto, nar.20.6.1960, rod.č' 62062016226, byom Krajinská 50,92I 01

Piešt'any' deň vzniku funkcie: 30.3.2012,
Ing. Peter Poláček, nar.23.7.1944, rod.č. 440]231768' bytom Rajská 3, 811 07 Bratislava,
deň vzniku funkcie: 30.3.2012,
Mgr' Róbert orihel' nar. 26.6.195], roď.č. 51062616522, bytom Na hlinách 22, 9I7 0I
Trnava, deň vzniku funkcie: 30'3.2012.

Hlasovanie aklamačným hlasovaním o Uznesení č.51112012
oznámenie výsledku hlasovania.

Počet akci| za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1265

Pomerná čast' základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 22.742.1.44,02 €,tj.



I00% základného imania, ktoré je 22'142.144,02 €,

C el kor'ý počet o dov zdaný ch platných hlas ov : 68 5 .21 0,7 266
Do zápisu bude uvedené Hlasovanie s týmto výsledkom:
Počet hlasov,,Za"'. 685.2I0,7266, tj. 100 oÁ hlasov prítomných akcionárov

tj' 0 % hlasov prítomnýclr akcionárov
tj.0 % hlasov prítomných akcionárov,

Počet hlasov ,,Proti": 0,

Počet hlasov ,,ZďtžaI sa": 0,
(počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0)

Vyššie uvedené Uznesenie č. snDa0 bolo schválené.

Uznesenie č.611120|2:
MyZ spoločnosti zároveř^l zvolilo do funkcie predsedu dozornej rady:

Ing. Remo Cicutto, nar.20.6.1960' rod.č. 62062016226, bytom Krajinská 50,921 01

Piešt'any, deň vzniku funkcie: 30.3.2012.

Hlasovanie aklamačným hlasovaním o Uznesení č.61112012
Oznámenie výsledku hlasovania.

Počet akcií,za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1265

Pomerná čast' základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 22.742.744,02 €, t).
I00% základného imania' ktoré je 22.]42.144,02 €,
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 685.2I0,7266
Do zápisll br"rde uvedené Hlasovanie s týmto výsledkom:
Počet hlaso\' ..Za"'. 685.2I0,7266,
Počet h1asov ..Proti": 0,
Počet hlaso.v *Zdržal sa"'. 0,
(počet akcionárol', ktorí sazdrŽalt hlasovania: 0)

Vyššie uvedené Uznesenie č. 6lIl20Í2 bolo schválené.

IJ znesenie č. 7 l Í120Í2:
MVZ spoločnosti schválilo zmluvy o výkone funkcie členov predstavenstva a členov dozornej rady
uzatvorené dňa 30.3.2012 podl'a $ 66 ods. 3 obchodného zákonníka v predloŽenom zneni medzi
spoločnost'ou Letisko Piešt'any, a.S. a novozvolenými členmi predstavenstva: Ing. Darinou
Machovičovou, Ing. Dušanom Gut'anom, PhD. a Ing. Jurajom Štaffo-, PhD' a medzi spoločnost'ot-t
Letisko Piešt'any, a.S. a novozvolenými členmi dozornej rady: Ing. Remom Cicuttom, Ing. Petrom
Poláčkom a Mgr. Róbertom orihelom.

Hlasovanie aklamačným hlasovaním o Uznesení č. 7lIl20l2
oznámenie výsledku hlasovania.

Počet akcii, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1265
Pomerná čast' základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujÚr: 22.742.I44,02 €, t.j.
I00% základného imania, ktoré je 22.742.144,02€,
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 685.2l0,]266

tj. 100 % hlasov prítomných akcionárov
t.1.0 oÁ hlasov prítomných akcionárov
tj. 0 % hlasov prítomných akcionárov,



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 zdržall hlasovania: 0)
Vyššie uvedené Uznesenie č. 7l112012 bolo schválené.

V PieŠt'anoch dňa 30.3.2012

Ing. Tibor Mikuš, PhD.
predseda predstavenstva

Letisko Piešt'any' a.s.
(podpis úradne neosvedčený)

t.j. 100 % hlasov prítomných akciorrárov
t1' 0 % hlasov prítomných akcionárov
t.1.0 % hlasov prítomných akcionárov,

4r
Ing. Dušan Gut'an, PhD.

č1en predstavenstva
Letisko Piešt'any' a.s.

(podpis úradne neosvedčený)


