
Národný centrálny depozitár 
cenných pap1erov, a. s. 

NCDCP-Z/25/2018 

Dodatok č. : 2 k Zmluve o vedeni evidencie emisie zaknihovaných cenných papierov 

REGISTRÁCIA ZVÝŠENIA POČTU KUSOV ZAKNIHOVANÝCH AKCirV EMISII 

uzavretý v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 566/2001 Z. z. o CE:!nných papieroch 

a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov (ďalej len 

"7ákon") a§ 7.69 ods. 2 zákona č. ~13/1991 Zb. Obchodného zákonníka (ďa l ej len "Obchodný zákonník") 

medzi zmluvnými stranami: 

Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. 

So sídlom: Trnavská cesta 100, 821 Ol Bratislava, Slovenská republika 

Právna forma: akciová spoločnosť 

IČO: 

DIČ: 

IČDPH: 

47 255 889 

2024154308 

SK2024154308 

Registrácia: spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava l, oddiel: 

Sa, vložka č.: 6044/B. 

Spoločnosť konajúca prostredníctvom: Ing. Andrej Sinicyn, splnomocneru:c 

Webové sídlo: W'Nw.ncdcp.sk 

e-mailová adresa : ncdcp@ncdcp.sk 

(ďa lej len " NCDCP") 

a 

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 

So sídlom: Mlynské nivy 59/A, 8?4 84 Bratislava, Slovenská republika 

Právna forma: akciová spoločnosť 

IČO: 3~ 829141 

DIČ: 2020261342 

IČDPH: SK2020261342 

Registrácia: spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava l, oddiel: 

Sa, vložka č.: 2906/B 
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~ Náro9ný cen~rálny depozitár 
IU§!I cennych pap1erov, a s. 

Spoločnosť konajúca prostredníctvom: 

Andrea Erbenová, splnomocnenec 

Webové sídlo: 

Registračné číslo v evidencii NCDCP, ak je pridelené: 

Kontaktná osoba emitenta: 

Meno a priezvisko: Andrea Erbenová, 
Kontaktná adresa: 

telefón: +421 918 585 607 fax: e-mail: andrea.erbenova@akss.sk 

(ďa lej len "emitent ") 

(NCDCP a emitent spolu aj ako "zmluvné strany") 

O Agent emisie 

Obchodné meno/názov: ...... .......... ............................ ....... .. ....... .... . 

So sídlom: 

Právna forma: 

I ČO: 

DIČ: 

IČDPH: 

Registrácia: spo ločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom ....... ... , oddiel: .... . , 
vložka č.: ..... ../. .. . 

Spoločnosť konajúca prostredníctvom: ... ................ ......... ......... ... .......... ............................. ....... .. .. ........ .. 

Webové sídlo: .................... ..... ... ......................... ... ............... . 

Registračné číslo v evidencii NCDCP, ak je pridelené: .... .... .................................. ....................... .... .. . 

Kontaktná osoba: 

Meno a priezvisko: 

Kontaktná adresa: 

telefón: fax: e-mail: 
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Národný centrálny depozitár 
cenných papierov, a. s. 

Zmluvné strany Zmluvy o vedení evidencie zakn ihovaných cenných papierov, uzatvorenej dňa: 

l 
2 

l 
6 

l o l 
1 

l 
2 

l o l l l 
8 

l 

(ďalej len "Zmluva") sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku k Zmluve (ďalej len "Dodatok") v tomto znení: 

čl. l. 
Predmet dodatku 

l. Dodatok upravuje vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pre emisiu zaknihovaných akcií: 

I dentifikačný kód emisie ISIN 

(ďalej len "emisia" alebo "akcie" alebo "emisia akcií") 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že na základe tohto Dodatku NCDCP: 

a) vykoná zápis, na základe pokynov emitenta, o zvýšení počtu kusov cenných papierov (zvýšenie 
základného imania) v dôsledku ktorého vykoná NCDCP zápis zvýšenia počtu kusov v registri emitenta, 

b) vykoná zápis údajov o cenných papieroch v zmysle písm. a) tohto odseku na účet majitel'a v evidencii 
NCDCP/na klientsky účet a súčasne na účet majiteľa v evidencii účastníka NCDCP, ktorému zriadil 
NCDCP klientsky účet /na držiteľský účet, 

c) bude viesť emisiu podra tohto Dodatku v registri emitenta na základe pokynov emitenta. 

3. NCDCP vykoná činnosti v zmysle ods. 2 písm. a) tohto článku na základe údajov uvedených v č lánku ll. 
a článku Ili. Dodatku, ostatné činnosti v zmysle ods. 2 písm. b) a c) tohto článku Dodatku vykoná NCDCP 
na základe pokynov predložených emitentom spôsobom a v rozsahu v zmysle Zmluvy a VOP. 

4. Emitent prehlasuje, že ku dňu podpisu Dodatku sú splnené všetky podmienky, ktoré právne predpisy 
Slovenskej republiky stanovujú pre vydanie zaknihovaných cenných papierov podľa Dodatku. 

čl. ll. 
Náležitosti AKCI(- údaje o emisii 

1. Druh cenného papiera: Akcia 

2. Podoba akcie: zaknihovaný cenný papier 
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~ Náro?ný cen~rá lny depozitár ll§hl.l cennych pap1erov, a. s. 
3. Objem emisie: 

a) objem emisie, o ktorý sa zvýšilo 21:130 000 000 

b) objem emisie po zvýšení Zl: 235 000 000 

4. Počet akcií v emisii: 

a) počet akcií, o ktoré sa zvýšilo Zl: 130 ks 

b) počet akcií po zvýšení Zl:235 ks 

čl. 111. 

Ďalšie údaje k emisii akcií 

1. Dát um registrácie zvýšen ia počtu akcií v zmysle tohto Doda tku: 

I DI DIMIM I R IRIR I R I 

2. Osoby oprávnené konať v mene emitenta vo vzťahu k em isii akcií: 
a) osobou oprávnenou žiadať NCDCP o výpis z registra emitenta a zoznam majiterov emisie akcií a prevziať výsledky týchto služieb je*: 

O agent emisie uvedený v záhlaví Dodatku (ďalej len "agent em isie") 
O emitent nemá agenta emisie ani iného zástupcu 

b) osobou oprávnenou zabezpečovať vydan ie akcií podl'a tohto Dodatku vykonaním zápisu v zmysle článku l. ods. 2 písm. b) Dodatku v evidencii NCDCP a v evidenciách jeho účastn íkov, ktorým zriadil NCDCP klientske účty je• : 

O agent emisie 

O emitent nemá agenta ani iného zástupcu 

l . Emitent splnomocňuje agenta em1s1e na podanie žiadosti o výpis z registra emitenta a zoznam majiterov emisie akcií a prevzatie výsledkov týchto služieb. Emitent je povinný zabezpečiť, aby osoby oprávnené konať v jeho mene v NCDCP postupovali v súlade so Zmluvou, Dodatkom, VOP a Prevádzkovým poriadkom. 

2. Emitent splnomocňuje agenta emisie na všetky právne úkony spojené s vydaním akcií podra tohto Dodatku vykonaním zápisu v zmysle článku l. ods. 2 písm. b) Dodat ku. Emitent je povinný zabezpeč iť, aby osoby oprávnené konať v jeho mene v NCDCP postupovali v súlade so Zmluvou, Dodatkom, VOP a Prevádzkovým poriadkom. 
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Národný centrálny depozitár 
cenných papierov, a. s. 

čl. IV 
Záverečné ustanovenia 

l. Tento Dodatok k Zmluve je vyhotovený v dvoch rovnopisoch s charakterom originálu a každá zo 
zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie Dodatku . 

2. Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami. 

3. Emitent potvrdzuje, že prevzal znenie VOP aktuálne ku dňu podpisu tohto Dodatku. 

4. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento Dodatok a VOP prečítali, porozumeli obsahu týchto dokumentov, 
ktorý vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôru, a neuzatvárajú túto zmluvu v tiesni za nápadne nevýhodných 
podmienok, čo potvrdzujú podpismi osôb oprávnených konať v mene zmluvných strán. 

V Bratislave, dňa 

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 

Andrea Erbenová 

splnomocnenec 
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V Bratislave, dňa 

Národný centrálny depozitár 

cenných papierov, a. s. 

Ing. Andrej Sinicyn l 
splnomocnenec 




