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Uznesenie č. 1/I/2010 
RVZ odsúhlasilo návrh predstavenstva spoločnosti na zloženie orgánov RVZ takto: 
predseda JUDr. Jozef Mesároš, zapisovateľ Ing. Erika Várošová, skrutátori Ing. Peter 
Šumaj, Ing. Jozef Šutara, Ing. Vincent Raninec, overovatelia zápisu Ing. Mária 
Kebísková, Ing. Pavel Martauz. 
 

Hlasovalo sa hlasovacími lístkami č. 1 

Hlasy boli odovzdané za 338 474 kusov kmeňových akcií emitovaných spoločnosťou, 
odovzdané platné hlasy predstavujú 99,99% zo základného imania spoločnosti a celkový 
počet odovzdaných platných hlasov bol 338 474. 
Výsledok hlasovania č. 1/I/2010 
Za 338 474 hlasov, čo predstavuje 100 % z počtu prítomných hlasov 
akcionárov 
Proti          - 
Zdržal sa          - 

 
 
 

Uznesenie č. 2/I/2010 
RVZ schválilo riadnu individuálnu účtovnú závierku, ako i výročnú správu spoločnosti 
vrátane správy o podnikateľskej činnosti a o stave majetku za rok 2009 a návrh na 
rozdelenie zisku za rok 2009 a to všetko v znení predloženom predstavenstvom na 
rokovanie RVZ. 

Hlasovalo sa hlasovacími lístkami č. 2 

Hlasy boli odovzdané za 338 474 kusov kmeňových akcií emitovaných spoločnosťou, 
odovzdané platné hlasy predstavujú 99,99% zo základného imania spoločnosti a celkový 
počet odovzdaných platných hlasov bol 338 474. 
Výsledok hlasovania č. 2/I/2010 
Za 338 474 hlasov, čo predstavuje 100 % z počtu prítomných hlasov 
akcionárov 
Proti          - 
Zdržal sa          - 

 

 
 
 
 



Uznesenie č. 3/I/2010 

RVZ schválilo žiadosť akcionára JUDr. Petra Zelenaya o prevod jednej kmeňovej 
akcie emitovanej spoločnosťou PCLA, ktorú má vo svojom majetku, do majetku 
spoločnosti Lafarge Beton, s.r.o., IČO 35736721, so sídlom Námestie SNP 21, 811 01 
Bratislava, zapísanej v Obchodnom registri  Bratislava I. Oddiel: Sro, Vložka číslo: 
16369/B, ktorá je tiež akcionárom spoločnosti. Predstavenstvo spoločnosti zabezpečí, 
aby do 10 pracovných dní po konaní RVZ bol JUDr. Petrovi Zelenayovi odoslaný 
odpis tohto rozhodnutia RVZ. 

Hlasovalo sa hlasovacími lístkami č. 3 

Hlasy boli odovzdané za 338 474 kusov kmeňových akcií emitovaných spoločnosťou, 
odovzdané platné hlasy predstavujú 99,99% zo základného imania spoločnosti a celkový 
počet odovzdaných platných hlasov bol 338 474. 
Výsledok hlasovania č. 3/I/2010 
Za 338 474 hlasov, čo predstavuje 100 % z počtu prítomných hlasov 
akcionárov 
Proti          - 
Zdržal sa          - 
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