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------------------------------------------------------ODPIS--------------------------------------------------

-------------------------------------- N o t á r s k a

z á p i s o i c a ------------------------------------

___ podpísaná dňa 08.01.2021 (slovom ôsmeho januára dvetisícdvadsaťjeden) na mieste samom na
adrese Sabinovská 16, 820 05 Bratislava a spísaná notárkou JUDr. Lýdiou Kliskou Uhrinovou, so
sídlom notárskeho úradu Trnavská cesta 7, 831 04 Bratislava.-------------------------------------------------Dňa 08.01.2021 (slovom ôsmeho januára dvetisícdvadsaťjeden) som sa zúčastnila valného
zhromaždenia na základe pozvania predstavenstva spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
so sídlom Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, IČO: 35 949 473, zapísanej v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratisľava I, odd. Sa, vo vložke č. 4799/B, v menej ktorej sú oprávnení konať spoločne
PhDr. Branislav Masarovič, predseda predstavenstva, ktorého totožnosť bola zistená na základe
dokladu totožnosti č. a Ing. Patrícia Mešťan, člen predstavenstva, ktorej totožnosť bola zistená na
základe dokladu totožnosti č. a ich oprávnenie konať v mene Spoločnosti aktuálnym výpisom z
obchodného registra a títo ma po svojom vyhlásení, že sú spôsobilí na právne úkony, požiadali o
spísanie
tejto
notárskej
zápisnice:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 s v e d č e n i a------------------- ------------------------- ---------------------------0 priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti-----------------------------------Bratislavská integrovaná doprava a.s., so sídlom Sabinovská 16, 82103 Bratislava----------------------------zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1-------------------------------------------------v odd. Sa vložka č. 4799/B (ďalej len „Spoločnost'")------------------ ---------------

Mimoriadne valné zhromaždenie (ďalej len „MVZ" alebo „ mimoriadne valné zhromaždenie") bolo
zvolané v súlade so stanovami Spoločnosti s týmto programom:----------------------------------------------1.
2.
3.
4.

Otvorenie, volba orgánov a schválenie programu mimoriadneho valného zhromaždenia------------Návrh na zmenu stanov spoločnosti - zmena sídla spoločnosti-----------------------------------------Návrh na schválenie audítora spoločnosti -------------------------------------------------------------------Záver----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----Boli mi na nahliadnutie predložené nasledovné listiny: Výpis z obchodného registra spoločnosti
Bratislavská integrovaná doprava a.s., Zoznam akcionárov Spoločnosti, Pozvánky na mimoriadne VZ,
Stanovy Spoločnosti a Návrh nového znenia Stanov Spoločnosti. Zároveň mi boli na nahliadnutie
predložené ďalšie listiny, ktoré sa vzťahujú k jednotlivým bodom programu VZ. -------------------------K bodu 1 :------------------- -------------------------------------------- --------------------------------------- --------Otvorenie, voľba orgánov a sch válenie programu mimoriadneho va lného zh romaždenia:---------
Mimoriadne valné zhromaždenie Spoločnosti o 10.00 hod. (slovom desiatej hodine) otvoril a
následne prítomných privítal PhDr. Branislav Masarovič, predseda predstavenstva Spoločnosti a

..
Strana druhá-----------------------------------------------------------------------------------------------------------skonštatoval, že Pozvánka na mimoriadne valné zhromaždenie bola doručovaná všetkým akcionárom
Spoločnosti v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a stanovami Spoločnosti.--
Následne odovzdal slovo Mgr. Jurajovi Orvanovi, ktorého poveril vedením MVZ a ktorý následne
uviedol, že po preverení totožnosti prítomných akcionárov sú na tomto valnom zhromaždení prítomní
akcionári Spoločnosti s počtom akcií 33195 ks v celkovej menovitej hodnote 33195 Eur, ktorí
predstavujú 100% všetkých akcionárov a teda 100 % hlasov oprávnených hlasovať. Mgr. Juraj Orvan
prítomným uviedol, že vzhľadom na uvedené je valné zhromaždenie uznášaniaschopné, nakoľko sú
prítomní akcionári vlastniaci 100% akcií Spoločnosti, a to:---------------------------------------- --------------- 1. Bratislavský samosprávny kraj, so sídlom Sabinovská 16, 82 005 Bratislava, v mene ktorého
koná predseda Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, zastúpený na základe plnomocenstva zo dňa 22.12.2020
Ing. Patríciou Mešt'an, počet akcií: 21577 ks, podiel na základnom imaní 65 %, počet hlasov pre výkon
hlasovacích práv: 65 %
-------------------------------------------------------------------------------------------- 2 . Hlavné
- -hlasov.-mesto SR Bratislava, so sídlom Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava, v mene ktorého koná
primátor Ing. arch. Matúš Vallo, zastúpený na základe plnomocenstva zo dňa 08.01.2021 JUD r.
Veronikou Ľahkou, totožnosť zistená podľa OP č. :, počet akcií: 11618 ks, podiel na základnom imaní 35
%, počet hlasov pre výkon hlasovacích práv: 35 % hlasov.------------------------------ Mgr. Juraj Orvan ďalej prítomným oznámil, že priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia bude
osvedčovaný fonnou notárskej zápisnice, za prítomnosti notára, mojej osoby.-------------------------------- Mgr. Juraj Orvan následne navrhol, aby mimoriadne valné zhromaždenie zvolilo nasledovné orgány
v a Iného z hrom ažd en ia :
-----------------------------------------------------------------------------------------------za predsedu
mimoriadneho valného zhromaždenia: Mgr. Juraj Orvan, totožnosť zistená podľa OP č. -, -----za
zapisovateľa: Ing. Zuzana Horčíková, OP č.
--------------------------------------------------------------------za overovateľov zápisnice: JUDr. Veronika
Ľahká, a Ing. Patrícia Mešťan, . ----------------------------------------------Od voľby skrutátora sa vzhľadom na počet akcionárov upúšťa. Sčítanie hlasov vykoná predseda MVZ.
-- - Mgr. Juraj Orvan navrhol, aby sa o orgánoch mimoriadneho valného zhromaždenia hlasovalo en
bloc. V rámci hlasovania bolo celkovo odovzdaných 100% platných hlasov, zodpovedajúcich 33195
akciám všetkých akcionárov spoločnosti a 100%- nej časti základného imania spoločnosti, pričom za
predložený ná vrh hlasovali akcionári nasledovne:---------------------------------------------------------------Za hlasovali: akcionári s počtom akcií 33195 ks t.j. 100% hlasov, čo je 100% prítomných hlasov------
Proti hlasovali: akcionári s počtom akcií O ks t.j. 0% hlasov, čo je 0% prítomných hlasov---------------
Zdržali sa hlasovania: akcionári s počtom akcií 0ks t.j. 0% hlasov, čo je 0% prítomných hlasov--------
čím sa prijalo nasledovné uznesenie č. 1:-------------------------------------------------------------------------
Mimoriadne valné zhromaždenie Spoločnosti volí:----------------------------------------------------------
za predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia: Mgr. Juraj Orvan -------------------------------

