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UniCredit žalujú za porušenie stanov
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Bratislavská poradenská spoločnosť žaluje UniCredit Bank. Okrem iného aj
za protiprávny zásah do hlasovacích práv.
BRATISLAVA. Global Pacific West, súkromná spoločnosť z Bratislavy, zažalovala slovenskú
UniCredit Bank s talianskými koreňmi. Global Pacific West, ktorú zastupuje advokátska
kancelária Vivid Legal, namieta proti uzneseniam, ktoré prijalo valné zhromaždenie. To sa
konalo v marci tohto roka.
Firma v žalobe tvrdí, že nebol dodržaný postup na zvolanie valného zhromaždenia a že
došlo k protiprávnemu zásahu do jej hlasovacích práv. Tvrdí, že ju banka ukrátila o
informácie a vysvetlenia, ktoré sa týkali hospodárenia UniCredit Banky a tiež že došlo k
porušeniu jej práva voliť prostredníctvom valného zhromaždenia členov dozornej rady. Tí
majú kontrolnú pôsobnosť voči predstavenstvu.
Podľa vyjadrení firmy Global Pacific West, v prípade jej úspechu v súdnom konaní bude
musieť majoritný akcionár banky vrátiť vyplatené dividendy vo výške zhruba 64 miliónov
eur.
„Všetky uznesenia riadneho valného zhromaždenia akciovej spoločnosti UniCredit Bank
Slovakia z 26. marca považujeme za platné," povedala Jana Vóberová z oddelenia
komunikácie UniCredit Bank. V banke nepredpokladajú, že by došlo k obmedzeniam práv
akcionára.
Global Pacific West je súkromná firma, ktorá sa zaoberá poradenskou a
sprostredkovateľskou činnosťou. Má majetkové účasti vo viacerých slovenských a
zahraničných spoločnostiach. Vlastní celkovo 7788 kusov akcií UniCredit Bank. Jej podiel na
základnom imaní v banke je teda 0,02 percenta.
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4 hodiny

24h

3dni

7dní

1. Grécko čakajú predčasné voľby, Tsipras
rezignoval 6 392
2. O Bystricu sa súkromné vlaky tak skoro
nepobijú 2 781
3. S kúpou elektrární chcú vláde pomôcť
advokáti, čo zastupovali Interblue 2 239
4. Euro pokračuje v posilňovaní 1 960
5. Vlaky z Čiech výrazne meškajú. Pozrite
sa, ktoré 1 208
6. Pozrite sa, ako vyzerá priemerný
nezamestnaný Slovák 1 152
7. Zadarmisti si vo vlakoch priplatia viac
1 136
8. Sieť Fornetti zmení meno. Takto sa bude
volať 861
9. Predčasné voľby v Grécku nebudú mať
vplyv na záchranný program, tvrdí šéf

Potápačská škola NAUTILUS
Potápačské kurzy poctivo a bez
stresu, zájazdy a všetko pre
potápanie iba u nás

Bolesť kosť na nohe ?

To bude trvať 3 dni ! Najrýchlejší
spôsob

Triky na balenie dievčat

Prečítajte si doteraz nevídané triky
ako baliť dievčatá na Facebooku!

Hlavné správy
21. AUGUST 1968

Ruky preč od Československa, ukázalo v
Moskve osem statočných
Osem ľudí v Moskve v roku 1968 odmietlo 'bratskú pomoc československému
národu '.
Z DOMOVA

Najmladšou obeťou leteckého nešťastia bol
bývalý hokejista
Všetkých sedem obetí leteckého nešťastia boli Slováci.
SPORT.SME.SK

Máme lepšiu pozíciu, ako sme čakali,
priznáva kapitán Žiliny
Majú šancu na postup. Futbalisti Žiliny senzačne zdolali favorizované Bilbao.
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vplyv na záchranný program, tvrdí šéf
Euroskupiny 624
10. Fico dá na futbal 45 miliónov eur. Je to
podľa neho fabrika, kde sa točia veľké
peniaze 588

PÍŠE IRENA BREŽNÁ

Za okupáciu vojskami varšavského paktu
sa ospravedlnili traja
V teplej letnej noci Československo precitlo do chladu „bratskej pomošči“.

TLAČOVÉ SPRÁVY
Vybrané | Najnovšie | Najčítanejšie

1. Na Agrokomplexe v Nitre, svetový unikát,
slovenský patent
2. Slovenský profesor vidí do budúcnosti

Donáška

Dovolenka

Reality

Recenzie

Reštaurácie

Zľavy

Last Minute dovolenka
Rakúske cestovné kancelárie
Spojené
Arabské
Emiráty od
530 €

Grécko od 159
€

Exotická dovolenka
Recenzie hotelov
Last Minute Turecko

3. Novinka: Prvé poistenie auta, ktoré
zachraňuje životy
4. Vodič nestihol zabrzdiť a poškodil nové auto
5. Nebo nad hlavami nám stráži Slovák,
ktorého meno nesie asteroid
6. Najrýchlejšiu a najkvalitnejšiu 4G sieť na
Slovensku má Telekom
7. Buduj svoje sebavedomie na našich
úspechoch – poď k nám!
8. E-shop VS prechádzka po nákupnom centre
9. Ďalší slovenský startup sa teší z podpory
Telekomu
10. Vernostné karty už nepotrebujete, zľavy
môžete mať v mobile
PR články vašej firmy na tomto mieste ›
Inzercia
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Pripravte svojho školáka už teraz!
Do školy s Decathlonom.

Neprekonateľné bezpečnostné
dvere ADLO s bezpečnostnou
pákou, zľava 150€
Pripravte si lahôdky stredomorskej
kuchyne s novou kolekciou na
Tchibo.sk
Akcia! Návrh kuchyne ZADARMO
platí vo všetkých našich štúdiách.

Reklama

Pripravte svojho školáka už teraz! Do
školy s Decathlonom.

Neprekonateľné bezpečnostné dvere
ADLO s bezpečnostnou pákou, zľava
150€
Pripravte si lahôdky stredomorskej
kuchyne s novou kolekciou na Tchibo.sk

Notebook, keď pracuješ, tablet, keď sa
zabávaš. Vyskúšaj nové Lenovo Yoga 3

Žiadny stres z nového školského roku!
Všetky školské potreby kúpite v Tescu.

Akcia! Návrh kuchyne ZADARMO platí vo
všetkých našich štúdiách.

Mzdu dostávate mesačne. Účty platíte
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mesačne. Tak prečo nie aj poistenie
auta?
Nakupuj módu online. Objednám,
vyskúšam, čo nesedí neplatím.

Už ste čítali?

www.sme.sk

www.sme.sk

www.sme.sk

www.sme.sk

komentare.sme.sk

Poliak zastavil
sovietsku jadrovú
vojnu

Lanovka na Lomnický
štít prekvapila svet

Anton Heretik:
Kultivovaní zločinci
ako Hannibal Lecter
neexistujú

Napáchal škodu za
miliardy dolárov. V
prospech Sovietov a
Ruska

Mafiánske zoznamy
ukončili zlaté časy
zločinu
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Pozrite si ďalšie LAST MINUTE

Ceny uvádzame vrátane poplatkov!

388 €

431 €

konečná cena

221 €

konečná cena

konečná cena

Cyprus už od 388 €

Malorka už od 431 €

Egypt už od 221 €

Last Minute

Last Minute

First Moment s odlet…

Kontakty

Widget

RSS

Newsletter

Predplatné

Mobil

Etický kódex

Smartphone

Kindle

Pomoc

Televízor

Mapa stránky

Facebook
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