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PÍSOMNÝ PREJAV VÔLE AKCIONÁRA 
obchodnej spoločnosti VINOHRADY HABSBURG a.s., so sídlom Palárikova 1732/3, 908 51 Holíč, IČO: 50 717 791, 

zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č.: 10704/T (ďalej aj len „Spoločnosť“) 

Akcionár: 

meno, priezvisko / obchodné meno:  

rodné číslo / IČO: 

bydlisko / sídlo:  

korešpondenčná adresa:   

telefónne číslo, e-mail: 

číslo účtu (IBAN):  

zľavový kód na víno: 

(* ak je akcionárom zahraničná fyzická osoba, uvádza sa dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené ) 

na základe Rozhodnutia predstavenstva obchodnej spoločnosti VINOHRADY HABSBURG a.s., so sídlom Palárikova 
1732/3, 908 51 Holíč, IČO:  50 717 791, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č.: 
10657/T o zvýšení základného imania zo dňa 2.11.2020 a na základe Výzvy predstavenstva Spoločnosti na upisovanie  
akcií zo dňa 2.11.2020 týmto upisujem akcie Spoločnosti nasledovne: 

počet upisovaných akcií:   (slovom:  kusov) 

menovitá hodnota upisovaných akcií:  100 EUR (slovom: sto euro) 

celková menovitá hodnota 
upisovaných akcií:  (slovom:  euro) 

forma upisovaných akcií: akcia na meno 

druh upisovaných akcií: kmeňové akcie, s ktorými nie sú spojené žiadne osobitné práva 

emisný kurz upisovaných akcií: 
100 EUR za jednu akciu; spolu za všetky upísané akcie  EUR 

(slovom         euro)

lehota na splácanie upísaných akcií:  

Každý upisovateľ je povinný splatiť celý emisný kurz upísaných akcií na účet 
Spoločnosti v banke ČSOB, a.s.,  
SWIFT (BIC): CEKOSKBX, IBAN: SK48 7500 0000 0040 2451 2789 
v lehote päť  pracovných dní odo dňa upísania akcií, najneskôr však do 
konca lehoty na upisovanie, t.j. do 7.12.2021. Upisovateľ uvedie do 
variabilného symbolu na identifikáciu platby v prípade fyzickej osoby svoje 
rodné číslo, alebo IČO v prípade právnickej osoby. 

________________________________ 

  

podpis akcionára 

V  , dňa 

Mária Terézia

8755131111

Zámocká 391/2, 908 51 Holíč, Slovensko

Zámocká 391/2, 908 51 Holíč, Slovensko

+421908908105, mariaterezie@habsburg.sk

SK85 7500 0000 0040 1234 5678

55 päťdesiatpäť

5 500 päťtisícpäťsto

päť tisíc päťsto

5 500

Holíči 1.1.2021
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Informácie o spracovaní osobných údajov 
 
v súlade s článkom 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o 
ochrane údajov) a v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 
 
V súlade s (i) článkom 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri 
spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné 
nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „GDPR“) a v súlade s (ii) § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon“) Vás informujeme o 
podmienkach spracovania Vašich osobných údajov, ku ktorým dochádza v súvislosti s uzatváraním a realizovaním kúpnej 
zmluvy o odplatnom prevode cenných papierov (ďalej ako „zmluva“). 
 
Prevádzkovateľom v zmysle GDPR je predávajúci - spoločnosť VINOHRADY HABSBURG a.s., IČO: 50 717 791 so sídlom 
Palárikova 1732/3, Holíč 908 51, Slovenská republika, zapísaná  v Obchodnom registri vedenom Okresným sudom Trnava 
oddiel: Sa, vložka číslo: 10704/T, e-mail: info@habsburg.sk, tel.: +421 948 931 139. Zodpovedná osoba nie je určená. 
 
Právnym základom spracovania osobných údajov je: 

a) článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR t. j. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na  plnenie zmluvy, ktorej 
zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe  
žiadosti dotknutej osoby a 

b) článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR t. j. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonných 
povinností spoločnosti podľa osobitných predpisov. Ide najmä o zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a 
investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.  

 
Na základe vyššie uvedených právnych základoch môžu byť dokumenty obsahujúce osobné údaje týkajúce sa realizácie 
zmluvy poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov, a to: kontrolným úradom alebo orgánom zabezpečujúcim 
dohľad nad kapitálovým trhom za účelom kontroly riadneho poskytovania služieb podľa  zmluvy. 
Prenos dokumentov obsahujúcich osobné údaje týkajúcich sa realizácie zmluvy do tretej krajiny alebo medzinárodnej 
organizácie sa neuskutočňuje a ani sa nezamýšľa. 
Doba uchovávania dokumentov obsahujúcich osobné údaje týkajúcich sa realizácie zmluvy je päť rokov po skončení 
platnosti zmluvy, resp. po uplynutí premlčacej lehoty a pre účtovné doklady týkajúce sa realizácie tejto zmluvy je desať 
rokov po vyhotovení daného účtovného dokladu. 
 
Kupujúci ako dotknutá osoba má v súlade s článkom 13 – 21 GDPR nasledujúce práva: 
- právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa jej osoby a potvrdenie o tom, či sa 

spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú (čl. 15 GDPR), 
- právo na opravu nesprávnych alebo neúplných osobných údajov (čl. 16 GDPR), 
- právo na vymazanie osobných údajov, ak účel ich spracovania skončil alebo je splnená niektorá z podmienok čl. 17 

GDPR, 
- právo na obmedzenie spracovania osobných údajov, ak ide o prípady podľa čl. 18 GDPR, 
- právo namietať spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady podľa čl. 21 GDPR, 
- právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR, 
- právo podať sťažnosť dozornému orgánu – právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. 

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva písomne na kontaktných údajoch prevádzkovateľa uvedených v záhlaví tohto 
dokumentu. 
 
Účelom spracovania osobných údajov je príprava dokumentácie pre uzatvorenie a realizáciu zmluvy, a to definovanie 
jednotlivých zmluvných strán, predmetu plnenia zo zmluvy a s tým súvisiace povinnosti v rozsahu a v súlade s príslušnými 



právnymi predpismi, najmä zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 
Poskytnutie Vašich osobných údajov je požiadavkou, ktorá je nevyhnutne potrebná na uzavretie a realizáciu našej 
vzájomnej zmluvy. Vaše osobné údaje sú potrebné pre identifikáciu kupujúceho a platné uzavr etie zmluvy. Následkom 
ich neposkytnutia bude, že prevádzkovateľ nebude môcť s Vami uzavrieť a realizovať uvedenú zmluvu. Iné následky nie 
sú. 
Za účelom zabezpečenia ochrany osobných údajov prijala naša spoločnosť primerané technické a organizačné opatreni a 
v súlade s GDPR. Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov pre účely podľa zmluvy nepožíva automatizované 
individuálne rozhodovanie, ani profilovanie. 

Investor svojim podpisom na Prejavu vôle akcionára potvrdzuje, že: (i) si tento súhlas so spracovaním osobných údajov 
prečítal, že s jeho obsahom súhlasí a že je prejavom jeho skutočnej a slobodnej vôle; (ii) bol samostatne informovaný o 
práve namietať spracovávanie osobných údajov založenom na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, a to z  
dôvodov individuálnej osobnej situácie. 

Prehlásenie o vlastníctve peňažných prostriedkov 

Investor svojim podpisom na Prejavu vôle akcionára vyhlasuje v zmysle zákona 297/2008 Z.z., že všetky finančné 
prostriedky, ktoré investuje do týchto akcií sú jeho vlastníctvom, nepochádzajú z trestnej činnosti, neslúžia na 
financovanie terorizmu a nesúvisia so žiadnou nekalou činnosťou. Súčasne vyhlasuje, že obchod vykonáva vo vlastnom 
mene a je konečný užívateľ výhod a nie je tzv. „politicky exponovanou osobou“. 

  

zo dňa 25.11.2020 vypracovaného ako jeden dokument pre listinné kmeňové akcie spoločnosti VINOHRADY HABSBURG a. 
s., so sídlom Palárikova 1732/3, 908 51 Holíč, IČO: 50 717 791 s počtom 35 053 kusov akcií, v najvyššej sume menovitých 
hodnôt 3 505 300 EUR, s menovitou hodnotou jednej akcie 100 EUR a s očakávaným dátumom vydania 14.12.2020. 

Prospekt cenného papiera zo dňa 25.11.2020 je zverejnený na webe: 
https://habsburg.sk/images/investovanie/Akcie_Vinohrady/Prospekt_Vinohrady_Habsburg.pdf

Investor svojim podpisom na Prejavu vôle akcionára potvrdzuje, že pred uskutočnením investičného rozhodnutia 
dôkladne zvážil uvedené riziká, ako aj úvahy o predpokladanom vývoji a ďalšie možné riziká spojené s podnikaním v 
Slovenskej republike a s podnikaním emitenta, spolu s informáciami obsiahnutými v celom Prospekte a na základe ich 
dôsledného ohodnotenia sa rozhodol o správnosti budúcej investície.
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