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Dôvodová správa
Ponuka na odkúpenie akcií spoločnosti Prima banka Slovensko,a.s.

Návrh na uznesenie :
Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní odporúča
A/ Informáciu o predaji akcií Prima banky Slovensko, a.s.
- zobrať na vedomie

Stanovisko komisií MsZ
Stanovisko komisie pre legislatívu a právo :
Stanovisko komisie pre financie a podnikanie :

Spracovateľ

: JUDr. Lívia Damboráková, ved. odboru org.-právneho

Predkladateľ : Ing. Dáša Reháková, prednostka MsÚ

Dôvodová správa
Uznesením MsZ č.36/2015 zo dňa 19.3.2015 bol schválený prevod vlastníctva
majetku mesta Piešťany – akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s. na základe obchodnej
verejnej súťaže a uznesením MsZ č. 96/2015 zo dňa 28.5.2015 boli schválené podmienky
obchodnej verejnej súťaže. Oznámenie o odpredaji akcií bolo zverejnené v úradných
tabuliach mesta dňa 25.6.2015, na webovej stránke mesta dňa 25.6.2015 spolu s podmienkami
a v tlači : A.B.PIEŠŤANY dňa 26.6.2015, PLUS 1 DEŇ dňa 4.7.2015 a Naše novinky dňa
16.7.2015. Spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s. boli zaslané Podmienky obchodnej
verejnej súťaže listom zo dňa 30.6.2015. V lehote do 31.7.2015 nebola mestskému úradu
doručená žiadna ponuka. Obchodná verejná súťaž bola neúspešná.
Dňa ..... bola mestu znova doručená ponuka Prima banky Slovensko, a.s. na odkúpenie akcií
spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s. za cenu 585,00 € za jednu akciu, v celkovej cene za
všetky akcie 22 230 €. Ponuka platí do 15.10.2015. Vo februári 2015 ponúkala Prima banka
600,00 € za jednu akciu., za všetky akcie 22 800 €.
Posledný priemerný kurz, za ktorý boli akcie typu SK 1110001270 obchodované na
Bratislavskej burze cenných papierov bol 628,17 €/akcia, čo je viac, ako je uvedené v ponuke
od Prima banky Slovensko a.s. Posledný obchod bol zrealizovaný 22.10.2014.
Vzhľadom k tomu, že bola obchodná verejná súťaž neúspešná je možné túto opakovať,
pričom treba opäť schváliť podmienky obchodnej verejnej súťaže.

