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Oznámenia

OV 45C/2011

Oznámenia
Zníženie základného imania
O000087
Konateľ Ing. Marcel Letko, s bydliskom: Pruské 534, 018 52 Pruské, spoločnosti Swiss brokers s.r.o., so sídlom:
Horný Šianec 29, 911 01 Trenčín, IČO: 36 344 877, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín,
v oddiele: Sro, vo vložke č.: 15723/B, oznamuje podľa § 147 ods. 1 Obchodného zákonníka, že na základe
rozhodnutia jediného spoločníka zo dňa 20. 1. 2011 sa znižuje základné imanie spoločnosti z výšky 33 194 eur na
výšku 5 000 eur, a súčasne vyzýva veriteľov spoločnosti, aby prihlásili svoje pohľadávky voči spoločnosti do 90 dní
po zverejnení tohto oznámenia na adrese: Swiss brokers s.r.o., Horný Šianec 29, 911 01 Trenčín.
Predchádzajúce zverejnenie: OV 22C/2011 O000044

◘
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Emisné podmienky
D000010
Emitent AutoFinance, a.s., so sídlom: Pod lesom 22, 060 01 Kežmarok, IČO: 36 810 894, zapísaný v Obchodnom
registri Okresného súdu Prešov, v oddiele: Sa, vo vložke č.: 10355/P, zverejňuje emisné podmienky dlhopisov:
Obchodné meno, sídlo a IČO emitenta:
AutoFinance, a.s., Pod lesom 22, 060 01 Kežmarok, IČO: 36 810 894, DIČ: 2022429244, IČ DPH: SK2022429244,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, v oddiele: Sa, vložka č.: 10355/P (ďalej len „Emitent“)
Názov dlhopisov:
Dlhopis AutoFinance 01 Fix 15/2/2013
ISIN:
SK4120007766 séria 01
Najvyššia suma menovitých hodnôt dlhopisov:
2 500 000 EUR
Menovitá hodnota každého dlhopisu:
10 000 EUR
Druh, forma a podoba dlhopisov:
Dlhopisy – vo forme na doručiteľa v zaknihovanej podobe v zmysle zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch
a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej na účely
týchto emisných podmienok len „Dlhopisy“, resp. „Dlhopis“), vedené v evidencii Centrálneho depozitára cenných
papierov SR, a.s., ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava, IČO: 31 338 976 (ďalej len „CDCP SR“).
Obchodník s cennými papiermi, ktorý pre Emitenta obstaráva vydanie a umiestňovanie Dlhopisov a služby
súvisiace s vyplácaním výnosov a splatením menovitej hodnoty Dlhopisov:
Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 71/B (ďalej len „Tatra banka“ alebo „Aranžér emisie“)
Spôsob, začiatok a predpokladaná lehota vydávania Dlhopisov:
Emitent začne vydávať Dlhopisy prostredníctvom Aranžéra emisie dňa 15. februára 2011 (ďalej len „Dátum vydania
emisie“) ich pripisovaním na účty majiteľov cenných papierov vedených v evidencii CDCP SR, resp. člena CDCP
SR v zmysle § 13 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o CP“) alebo do akejkoľvek inej
evidencie zaknihovaných cenných papierov v súlade so Zákonom o CP. Predpokladaná lehota vydávania je 1
mesiac. Dlhopisy budú vydané len tým nadobúdateľom, ktorí po dohode s Aranžérom emisie zaplatia emisný kurz
a príslušný alikvotný úrokový výnos na účet a ku dňu, ktoré stanoví Aranžér emisie po dohode s Emitentom.
Výnos Dlhopisov:
8,00 % p. a. (t. j. pevná úroková sadzba z menovitej hodnoty ročne), báza pre výpočet výnosu je Act/365
Termín splatnosti menovitej hodnoty Dlhopisov:
Emitent splatí menovitú hodnotu Dlhopisov jednorazovo ku dňu 15. február 2013 (ďalej len „Deň splatnosti“).
Výplaty výnosov a menovitej hodnoty Dlhopisov:
Emitent sa zaväzuje vyplácať výnos Dlhopisov k dňom 15. 2. 2012 a 15. 2. 2013 (ďalej len „Deň výplaty výnosu“)
a jednorázovo splatiť menovitú hodnotu Dlhopisov ku Dňu splatnosti bezhotovostným prevodom v prospech účtov
vedených v banke tým majiteľom Dlhopisu (-ov), ktorí budú jeho majiteľmi k 23. hod. a 59. min. pätnásteho dňa
predchádzajúceho Deň výplaty výnosu (exkupón = Deň výplaty výnosov – 15 dní), resp. predchádzajúceho Deň
splatnosti (existina = Deň splatnosti – 15 dní) podľa evidencie Dlhopisov vedenej CDCP SR, resp. členom CDCP
SR alebo akejkoľvek inej evidencie zaknihovaných cenných papierov v súlade so Zákonom o CP, v ktorej sú
Dlhopisy evidované a ktorí požiadajú Tatra banku o vyplatenie výnosu a splatenie menovitej hodnoty tak, že
v žiadosti uvedú číslo svojho účtu vedeného v banke, na ktorý sa má výnos a menovitá hodnota vyplatiť. Ak Deň
výplaty výnosu, resp. Deň splatnosti nepripadne na pracovný deň v Slovenskej republike alebo majiteľ Dlhopisu
nepožiada Tatra banku o výplatu výnosu a menovitej hodnoty do Dňa výplaty výnosu, resp. Dňa splatnosti, alebo
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majiteľ Dlhopisu nebude mať vedený účet v banke, má Emitent povinnosť vyplatiť majiteľovi Dlhopisu výnos
a menovitú hodnotu Dlhopisu až v najbližší nasledujúci pracovný deň odo Dňa výplaty výnosu, resp. Dňa
splatnosti, v ktorý bude majiteľom Dlhopisu súčasne splnená podmienka doručenia žiadosti o výplatu výnosu
a menovitej hodnoty Dlhopisu a podmienka mať otvorený účet vedený v banke, na ktorý požiada Tatra banku
výnos a menovitú hodnotu Dlhopisu vyplatiť. Majiteľovi Dlhopisu neprináleží žiadny výnos ani úrok za obdobie odo
Dňa výplaty výnosu, resp. Dňa splatnosti po najbližší nasledujúci pracovný deň, v ktorý bude majiteľom Dlhopisu
súčasne splnená podmienka doručenia žiadosti o výplatu výnosu a menovitej hodnoty Dlhopisu a podmienka mať
otvorený účet vedený v banke, na ktorý požiada Tatra banku výnos a menovitú hodnotu Dlhopisu vyplatiť.
Žiadosti o výplatu výnosu a menovitej hodnoty Dlhopisu adresované na sídlo Tatra banky, Oddelenie BO
kapitálového trhu môžu majitelia Dlhopisov doručiť do ktorejkoľvek pobočky Tatra banky. Tatra banka nie je
povinná žiadosť o výplatu výnosu a menovitej hodnoty akceptovať v prípade, ak:
- nebude vyhotovená na formulári, ktorý Tatra banka vytvorí a bude na tento účel k dispozícii v pobočkách Tatra
banky,
- nebude podpis majiteľa Dlhopisu v tejto žiadosti overený notárom, okrem prípadu, keď bol podpis majiteľa
Dlhopisu overený zamestnancom Tatra banky.
Platobné miesto výplaty výnosov a splatenia menovitej hodnoty Dlhopisov:
sídlo Tatra banky
Vyhlásenie a záväzok emitenta:
Emitent vyhlasuje, že dlhuje majiteľovi Dlhopisu jeho menovitú hodnotu a príslušný výnos a zaväzuje sa ich
vyplácať v termínoch a spôsobom podľa týchto emisných podmienok.
Spôsob zabezpečenia peňažných prostriedkov na splatenie menovitej hodnoty a vyplatenie výnosov Dlhopisov:
Emitent zabezpečí splatenie menovitej hodnoty a vyplatenie výnosov Dlhopisov výkonom svojej podnikateľskej
činnosti.
Obchodovateľnosť Dlhopisov:
Emitent nepožiada Burzu cenných papierov v Bratislave, a.s., ani žiadnu inú burzu cenných papierov alebo
organizátora regulovaného trhu o prijatie Dlhopisov na akýkoľvek trh cenných papierov.
Zdaňovanie výnosu Dlhopisov:
Výnos podlieha zdaneniu v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase výplaty výnosu.
Emisný kurz Dlhopisov:
90 – 110 % z menovitej hodnoty Dlhopisu
Emitent si nevyhradzuje možnosť predčasného splatenia Dlhopisov, ani sa nezaväzuje, že majiteľovi Dlhopisu na
požiadanie splatí menovitú hodnotu Dlhopisu pred Dňom splatnosti.
Prevoditeľnosť Dlhopisov:
Prevoditeľnosť Dlhopisov nie je obmedzená. S Dlhopismi nie je spojené žiadne predkupné alebo výmenné právo.
Upozornenie:
Tieto emisné podmienky nie sú akýmkoľvek oznámením v zmysle ustanovení o verejnej ponuke cenných papierov
podľa § 120 Zákona o CP.
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Valné zhromaždenia
V000021
Predstavenstvo akciovej spoločnosti
D O L K A M Šuja a.s., so sídlom: Šuja, 015 01 Rajec, IČO: 31 561 870,
zvoláva
RIADNE VALNÉ ZHROMAŢDENIE AKCIONÁROV,
ktoré sa bude konať dňa 7. apríla 2011 o 9.00 hod. v sídle akciovej spoločnosti D O L K A M Šuja a.s.
Program:
1. Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti valného zhromaţdenia
2. Voľba predsedu valného zhromaţdenia, zapisovateľov, overovateľov zápisu, skrutátorov
3. Výročná správa predstavenstva za rok 2010
4. Správa dozornej rady a stanovisko audítorov k ročnej účtovnej závierke
5. Schválenie účtovnej závierky za rok 2010 a rozhodnutie o rozdelení zisku
6. Podnikateľský zámer na rok 2011
7. Diskusia k činnosti a zámerom akciovej spoločnosti
8. Záver
Prezentácia akcionárov bude dňa 7. apríla do 8.45 hod. v miestnosti konania valného zhromaţdenia.
Akcionár má právo účasti na valnom zhromaţdení a právo hlasovať na ňom.
Akcionár má právo poţadovať na valnom zhromaţdení informáciu a vysvetlenie záleţitostí týkajúcich sa
spoločnosti a súvisiacich s predmetom rokovania valného zhromaţdenia. Ďalej má právo poţadovať zaradenie ním
určenej záleţitosti do programu rokovania valného zhromaţdenia za podmienok stanovených § 181 ods. 1
Obchodného zákonníka.
Kaţdý akcionár má moţnosť zúčastniť sa na valnom zhromaţdení v zastúpení na základe písomného
splnomocnenia.
Kaţdý akcionár má moţnosť získať úplné znenie dokumentov, ktoré sa budú prejednávať na valnom zhromaţdení,
osobne v sídle spoločnosti v dňoch 4. – 6. 4. 2011 v pracovnom čase od 7.00 – 14.00 hod.
Spoločnosť D O L K A M Šuja má svoju internetovú stránku: www.dolkam.sk
Pri prezentácii treba predloţiť:
a) fyzická osoba: občiansky preukaz,
b) právnická osoba: úradne overený výpis z obchodného registra a úradne overené splnomocnenia na
zastupovanie,
c) zástupca akcionárov: úradne overené splnomocnenie na zastupovanie.
V prípade, ţe valné zhromaţdenie nebude uznášaniaschopné v zmysle stanov, zvoláva predstavenstvo
D O L K A M Šuja a.s., náhradné valné zhromaţdenie na 7. apríla 2011 o 14.00 hod. s tým istým programom a na
tom istom mieste ako je uvedené na pozvánke.
Rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaţdení je určený na 4. apríla 2011.
Akcionár nemá nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou na valnom zhromaţdení.

◘
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Špecifikácia prijatého podielu
zaplatenej dane z príjmov
Š000233
Prijímateľ podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb: Chi3 občianske združenie, so
sídlom: Štúrova 3, 080 01 Prešov, IČO: 37 884 174, zverejňuje podľa § 50 ods. 13 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani
z príjmov tieto údaje o špecifikácii použitia podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb za
rok 2008 ním prijatého v roku 2009:

Účel použitia podielu zaplatenej dane

1.

2.
3.
4.
5.

Projekt-KLAUN
Vystúpenia v nemocniciach na
oddeleniach
Projekt-KLAUN
Náklady spojené s prevádzkovaním
občianskeho združenia
Zvýšenie a rozvoj kultúrnej vyspelosti
ľudí, mládeže a detí
Práca s deťmi a rozvoj ich kreativity
a prirodzenej hravosti
Spolu

Výška použitého
podielu
zaplatenej dane
na tento účel
(euro)

Iné
údaje

Spôsob použitia podielu zaplatenej
dane
služby – vystúpenia klauna
v nemocniciach

591,92
7 378,00
3 771,92
10 034,08
3 271,00
25 046,92

nákup darčekov pre deti
kancelárske potreby, poplatky, internet,
spotrebný materiál
služby – príprava muzikálu, hudby,
realizácia animovaného filmu
tanečné workshopy a predstavenia pre
deti

◘
Š000234
Prijímateľ podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb: Materské centrum Fifidlo, so
sídlom: Nám. Sv. Trojice 1, 900 31 Stupava, IČO: 30 867 487, zverejňuje podľa § 50 ods. 13 zákona č. 595/2003
Z. z. o dani z príjmov tieto údaje o špecifikácii použitia podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb
a právnických osôb za rok 2009 ním prijatého v roku 2010:

Účel použitia podielu zaplatenej dane

1.

Vybudovanie detského ihriska pri MC

2.

Organizovanie aktivít pre mamičky
s deťmi

Výška použitého
podielu
zaplatenej dane
na tento účel
(euro)
2 813,44

995,00

◘

Spôsob použitia podielu
zaplatenej dane

oplotenie ihriska
kurz brušných tancov pre
mamičky

Iné údaje

M+M
Martinec,
Pezinok
Ingrid
Matulová
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Š000235
Prijímateľ podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb: Slovenská rada rodičovských
združení; RZ pri základnej škole; Hodžova; Trenčín, so sídlom: Letná 68, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO:
17 319 617/1231, zverejňuje podľa § 50 ods. 13 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov tieto údaje o špecifikácii
použitia podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb za rok 2008 ním prijatého v roku
2009:
Účel použitia podielu zaplatenej dane

1.

2.

Zakúpenie športového náradia pre
žiakov, slúžiaceho pri výučbe hodín
telesnej výchovy a športových krúžkov
Spolufinancovanie moderných
učebných pomôcok pri výučbe
výtvarnej výchovy a technických prác

Výška použitého
podielu zaplatenej
dane
na tento účel
(euro)
10 971,12

2 814,42

Spôsob použitia podielu
zaplatenej dane

Iné
údaje

vybudovanie tzv. FIT ZÓNY
materiálové vybavenie učební
výtvarnej výchovy a technických
prác

◘
Š000236
Prijímateľ podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb: Rodičovské združenie pri
Základnej škole, so sídlom: Hodžova 37, 911 01 Trenčín, IČO: 17 319 617/1231, zverejňuje podľa § 50 ods. 13
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov tieto údaje o špecifikácii použitia podielu zaplatenej dane z príjmov
fyzických osôb a právnických osôb za rok 2009 ním prijatého v roku 2010:
Účel použitia podielu
zaplatenej dane

1.

Laboratórne práce a chemické pokusy

Výška použitého podielu
zaplatenej dane
na tento účel
(euro)
5 910,08

◘

Spôsob použitia
podielu
zaplatenej dane
materiálové vybavenie
špeciálnej chemickej
učebne

Iné
údaje
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