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VÝSLEDKY HLASOVANIA RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA  

Podľa §188(5) zákona Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 513/1991 

Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“) 

spoločnosti AXON COVIDAX a. s. 

so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava 811 02, IČO 53 263 375, zaregistrovaná v obchodnom registri 

Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 7146/B („Spoločnosť“) 

ktoré sa konalo dňa 15. decembra 2022 o 11.00 v X-BIONIC® SPHERE, Dubová ulica 33, 931 01 Šamorín, 

Slovenská republika. 

1. OTVORENIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA 

O tomto bode programu sa z povahy veci nehlasovalo.  

2. VOĽBA PREDSEDU VALNÉHO ZHROMAŽDENIA, ZAPISOVATEĽA, OVEROVATEĽOV 

ZÁPISNICE A OSÔB POVERENÝCH SČÍTANÍM HLASOV 

Valné zhromaždenie prijalo uznesenie k bodu 2 programu v nasledovnom znení: 

„Riadne valné zhromaždenie akcionárov spoločnosti AXON COVIDAX a. s., so sídlom Dvořákovo 

nábrežie 10, Bratislava 811 02, IČO 53 263 375, zo dňa 15. decembra 2022 volí členov orgánov valného 

zhromaždenia nasledovne: 

- Predseda valného zhromaždenia: Michal Fresser 

- Zapisovateľ: Michal Uhnák 

- Overovatelia zápisnice: Štefánia Hančuľáková; Ladislav Satko  

- Osoby poverené sčítaním hlasov: Štefánia Hančuľáková; Ladislav Satko 

Akcionári o tomto bode programu hlasovali nasledovne: 

Záznam o hlasovaní k bodu 2 programu: 

Celkový počet hlasov všetkých akcionárov 160 689 

Celkový počet hlasov všetkých akcionárov oprávnených hlasovať o bode 2 programu 160 000 

Počet platných hlasov za uznesenie k bodu 2 160 000 

Počet platných hlasov proti uzneseniu k bodu 2 0 

Počet hlasov, ktoré sa zdržali hlasovania ohľadom uznesenia k bodu 2 0 

 

Údaje o hlasovaní k bodu 2 programu podľa §188(3) Obchodného zákonníka a odseku 10.20(g) 

stanov Spoločnosti: 

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy 160 000 

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú 99,57% 

Celkový počet odovzdaných platných hlasov 160 000 

Počet hlasov za a proti návrhu uznesenia, vrátane informácie o počte hlasov akcionárov, 

ktorí sa zdržali hlasovania 

Viď záznam 

o hlasovaní 

vyššie 

Žiadna z oprávnených osôb nevzniesla proti tomuto uzneseniu protest.  
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3. PREDLOŽENIE SPRÁVY PREDSTAVENSTVA O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI A STAVE 

MAJETKU SPOLOČNOSTI 

O tomto bode programu sa z povahy veci nehlasovalo.  

4. PREROKOVANIE VYJADRENIA DOZORNEJ RADY PODĽA §198 OBCHODNÉHO 

ZÁKONNÍKA K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE ZA ROK 2021 A VYJADRENIA DOZORNEJ RADY 

KU KONTROLNEJ ČINNOSTI DOZORNEJ RADY ZA ROK 2021 

O tomto bode programu sa z povahy veci nehlasovalo.  

5. HLASOVANIE O SCHVÁLENÍ INDIVIDUÁLNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY VYHOTOVENEJ K 

31.12.2021 

Valné zhromaždenie prijalo uznesenie k bodu 5 v nasledovnom znení: 

„Riadne valné zhromaždenie akcionárov spoločnosti AXON COVIDAX a. s., so sídlom Dvořákovo 

nábrežie 10, Bratislava 811 02, IČO 53 263 375, zo dňa 15. decembra 2022 schvaľuje riadnu účtovnú 

závierku zostavenú k 31.12.2021 tak, ako bola predložená predstavenstvom spoločnosti.“ 

Akcionári o tomto bode programu hlasovali nasledovne: 

Záznam o hlasovaní k bodu 0 programu: 

Celkový počet hlasov všetkých akcionárov 160 689 

Celkový počet hlasov všetkých akcionárov oprávnených hlasovať o bode 0 programu 160 000 

Počet platných hlasov za uznesenie k bodu 0 160 000 

Počet platných hlasov proti uzneseniu k bodu 0 0 

Počet hlasov, ktoré sa zdržali hlasovania ohľadom uznesenia k bodu 0 0 

 

Údaje o hlasovaní k bodu 0 programu podľa §188(3) Obchodného zákonníka a odseku 10.20(g) 

stanov Spoločnosti: 

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy 160 000 

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú 99,57% 

Celkový počet odovzdaných platných hlasov 160 000 

Počet hlasov za a proti návrhu uznesenia, vrátane informácie o počte hlasov akcionárov, 

ktorí sa zdržali hlasovania 

Viď záznam 

o hlasovaní 

vyššie 

Žiadna z oprávnených osôb nevzniesla proti tomuto uzneseniu protest.  

6. HLASOVANIE O SCHVÁLENÍ NÁVRHU NA ROZDELENIE ZISKU ALEBO ÚHRADU STRÁT 

ZA ROK 2021 

Valné zhromaždenie prijalo uznesenie k bodu 0 v nasledovnom znení: 

„Riadne valné zhromaždenie akcionárov spoločnosti AXON COVIDAX a. s., so sídlom Dvořákovo 

nábrežie 10, Bratislava 811 02, IČO 53 263 375, zo dňa 15. decembra 2022 rozhoduje o úhrade strát za 

rok 2021 tak, že celá hospodárska strata vo výške -510 998,00 EUR sa preúčtuje na neuhradenú stratu 

minulých období.“ 



3/3 

Akcionári o tomto bode programu hlasovali nasledovne: 

Záznam o hlasovaní k bodu 0 programu: 

Celkový počet hlasov všetkých akcionárov 160 689 

Celkový počet hlasov všetkých akcionárov oprávnených hlasovať o bode 0 programu 160 000 

Počet platných hlasov za uznesenie k bodu 0 160 000 

Počet platných hlasov proti uzneseniu k bodu 0 0 

Počet hlasov, ktoré sa zdržali hlasovania ohľadom uznesenia k bodu 0 0 

 

Údaje o hlasovaní k bodu 0 programu podľa §188(3) Obchodného zákonníka a odseku 10.20(g) 

stanov Spoločnosti: 

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy 160 000 

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú 99,57% 

Celkový počet odovzdaných platných hlasov 160 000 

Počet hlasov za a proti návrhu uznesenia, vrátane informácie o počte hlasov akcionárov, 

ktorí sa zdržali hlasovania 

Viď záznam 

o hlasovaní 

vyššie 

Žiadna z oprávnených osôb nevzniesla proti tomuto uzneseniu protest.  

7. UKONČENIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA 

O tomto bode programu sa z povahy veci nehlasovalo.  

* * * 


