spoločnosťou BHP a jej Akcionármi a priblíženie
spoločnosti BHP k Členom Akcionárskeho klubu s cieľom
aby títo dokázali lepšie porozumieť spoločnosti BHP a jej
celkovému fungovaniu; c) priblížiť spoločnosť BHP
investorskej verejnosti.

ŠTATÚT AKCIONÁRSKEHO KLUBU SPOLOČNOSTI
BEST HOTEL PROPERTIES a.s.
ČLÁNOK I
Základné informácie o spoločnosti BHP a Akciách.
1.

2.

Spoločnosť Best Hotel Properties a.s., so sídlom
Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava, IČO: 35 740 701,
zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným
súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1650/B (ďalej
len „spoločnosť BHP“) je verejnou akciovou
spoločnosťou založenou podľa práva Slovenskej
republiky. Spoločnosť BHP je emitentom Akcií, ktoré sú
v súčasnosti obchodované na paralelnom trhu kótovaných
cenných papierov na burze cenných papierov – Burza
cenných papierov v Bratislave, a.s. Základné imanie
spoločnosti BHP je, po znížení základného imania
Spoločnosti ku dňu 25.05.2015, rozdelené na 35 025 000
kmeňových zaknihovaných akcií na doručiteľa
s nominálnou hodnotou 1,00 Eur/1 akcia. Základné
imanie spoločnosti BHP bolo splatené v plnom rozsahu.
Emisia akcií spoločnosti BHP má pridelený ISIN
SK1120005105. Za účelom prijatia emisie na regulovaný
trh burzy, bol spracovaný prospekt cenného papiera
emisie akcií SK1120005105 zo dňa 11.09.2009. Prospekt
cenného papiera je zverejnený na internetovej stránke
Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. www.bsse.sk
a na
internetovej
stránke
spoločnosti
BHP
www.besthotelproperties.sk.
Kontaktné údaje na spoločnosť BHP, ktoré môžu
Členovia Akcionárskeho klubu využiť pri komunikácií
so spoločnosťou BHP vo veciach v súvislosti
s Akcionárskym klubom využívané pre komunikáciu
s Členmi Akcionárskeho klubu:
Korešpondenčná adresa:
Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava
Infolinka:

0850 606 404

E-mail:

info@besthotelproperties.sk

www:

www.besthotelproperties.sk
ČLÁNOK II
Základné ustanovenia.

1.

Tento Štatút Akcionárskeho klubu spoločnosti BHP
upravuje
podmienky
činnosti
a fungovania
Akcionárskeho klubu najmä podmienky vzniku a
zániku členstva v Akcionárskom klube, druhy a rozsah
poskytovaných Benefitov ako aj postup pri uplatňovaní
Benefitov.

2.

Akcionársky klub je jedným z marketingových nástrojov
na zvýšenie prevádzkových výsledkov Partnerských
hotelov. Akcionársky klub je súčasťou podnikateľskej
stratégie spoločnosti BHP. K základnému poslaniu
Akcionárskeho klubu patrí: a) podpora podnikateľských
aktivít spoločnosti BHP a Partnerských hotelov; b) snaha
prispieť k posilneniu vzájomných väzieb medzi

3.

Každá osoba má za podmienok stanovených v Štatúte
možnosť stať sa Členom Akcionárskeho klubu a využívať
Benefity určené pre Členov Akcionárskeho klubu.
ČLÁNOK III
Základné pojmy.

Pojmy písané veľkými začiatočnými písmenami používané
v tomto Štatúte majú nasledujúci význam:
„Akcia“ - kmeňová zaknihovaná akcia na doručiteľa
s nominálnou hodnotou 1,- Eur/1 akcia spoločnosti BHP.
Celkový počet akcií je 35 025 000. Emisia má pridelený ISIN
SK1120005105
„Akcionár“ - fyzická alebo právnická osoba, ktorá je
vlastníkom Akcií spoločnosti BHP
„Akcionársky klub“ – systém, do ktorého má osoba za
podmienok stanovených v Štatúte možnosť dobrovoľne sa
zapojiť a byť Členom tohto Akcionárskeho klubu a využívať
Benefity, ktoré sú s členstvom v Akcionárskom klube spojené
„Benefity“ – zvýhodnenia, ktoré sú poskytované Členom
Akcionárskeho klubu za účelom napĺňania základného
poslania Akcionárskeho klubu vyjadreného v článku II
odseku 2 Štatútu. Benefity sú tie zvýhodnenia, ktoré sú
výslovne uvedené v Prílohe, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou
Štatútu a ktorá je zverejnená na webovej stránke spoločnosti
BHP www.besthotelproperties.sk
„CDCP“- je Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
„Člen“ – osoba ktorá sa dobrovoľne rozhodla požiadať
spoločnosť BHP o členstvo v Akcionárskom klube a ktorá
splnila podmienky členstva v Akcionárskom klube v zmysle
tohto Štatútu
„Držiteľský účet“ - účet zriadený a vedený Správcom podľa
§ 105a Zákona o CP, na ktorom sú evidované Akcie, ktorých
majiteľov eviduje u seba Správca
„Účet majiteľa“ - účet majiteľa podľa § 105 Zákona o CP, na
ktorom sú evidované Akcie a ktorý obsahuje údaje o majiteľovi
týchto Akcií
„Osobné údaje“ – všetky údaje týkajúce sa osoby, ktorá
požiadala o členstvo v Akcionárskom klube a/alebo ktorá je
členom Akcionárskeho klubu, pričom tieto údaje sú
obsiahnuté v registračnom on – line formulári, ktorých
kompletné vyplnenie je nevyhnutným predpokladom
Registrácie
„Potvrdenie Správcu“ – dokument/dokumenty, ktoré
obsahujú: a) potvrdenie od CDCP, že Akcie sú
k Rozhodujúcemu dňu vedené na Držiteľskom účte vrátane
identifikačných údajov Správcu, pre ktorého bol v CDCP
tento Držiteľský účet zriadený a zároveň b) potvrdenie
Správcu s obsahom podľa vzoru, ktorý je zverejnený na
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webovej
stránke
spoločnosti
BHP
www.besthotelproperties.sk a z ktorého obsahu vyplýva, že
Správca k Rozhodujúcemu dňu drží Akcie pre konkrétneho
majiteľa spolu s uvedením identifikačných údajov tohto
majiteľa Akcií a súhlas Správcu, že Benefity budú
poskytnuté tomuto majiteľovi Akcií; v prípade ak by
z potvrdenia vyplývalo že Správca ako majiteľa Akcií
eviduje iného Správcu je potvrdenie v rozsahu podľa
písmena b) poskytnúť zároveň tento iný Správca

c.

Ak sú Akcie evidované na Účte majiteľa, Akcionár
odovzdá spoločnosti BHP v origináli alebo overenej
kópií výpis z Účtu majiteľa, z ktorého obsahu musí
vyplývať, že Akcionár je k Rozhodujúcemu dňu
akcionárom spoločnosti BHP a je majiteľom aspoň
Minimálneho počtu Akcií. Výpis z Účtu majiteľa je
spoločnosť BHP oprávnená si ponechať z dôvodu
vedenia prehľadu o poskytovaných Benefitoch.

„Partnerský hotel“ – je hotel uvedený na webovej stránke
spoločnosti BHP: www.besthotelproperties.sk, pri ktorom je
uvedené, že patrí do aktív BHP

Ak sú Akcie evidované na Držiteľskom účte, Správca
a/alebo Akcionár odovzdá spoločnosti BHP v origináli
alebo overenej kópií Potvrdenie Správcu. Potvrdenie
Správcu je spoločnosť BHP oprávnená si ponechať
z dôvodu
vedenia
prehľadu
o poskytovaných
Benefitoch. Benefity budú poskytnuté buď iba
Správcovi alebo iba Akcionárovi a to v závislosti od
toho kto z nich si Benefity uplatnil ako prvý v poradí.

„Registrácia“ – vyplnenie on – line registračného
formulára v rozsahu požadovaných Osobných údajov, ktorí
je pre Akcionárov k dispozícií na webovej stránke
spoločnosti BHP: www.besthotelproperties.sk a o jeho
následné odoslanie do spoločnosti BHP
„Rozhodujúci deň“ – je dátum 31. december bežného
kalendárneho roka
„Štatút“ – je tento štatút Akcionárskeho klubu, pričom
vždy platí, že aktuálne platná a záväzná verzia Štatútu je
verzia zverejnená na webovej stránke spoločnosti BHP:
www.besthotelproperties.sk

3.

Členstvo v Akcionárskom klube zaniká:
a.

uplynutím času. Členstvo v Akcionárskom klube je
časovo limitované a trvá do skončenia kalendárneho
roka nasledujúceho po Rozhodujúcom dni. V prípade
ak osoba má záujem byť Členom akcionárskeho klubu
aj v ďalších rokoch, potom táto osoba musí každoročne
opätovne splniť všetky podmienky pre vznik členstva
v Akcionárskom klube podľa tohto Štatútu

b.

doručením oznámenia Člena Akcionárskeho klubu, že o
členstvo v Akcionárskom klube nemá ďalej záujem.
Toto oznámenie je potrebné doručiť spoločnosti BHP
a to písomne na korešpondenčnú adresu spoločnosti
BHP alebo elektronicky (emailom alebo faxom,
uvedených v článku I odsek 3 Štatútu)

c.

rozhodnutím spoločnosti BHP o zániku Akcionárskeho
klubu a/alebo o zrušení Štatútu

d.

právoplatným rozhodnutím súdu a/alebo iného orgánu
verejnej moci

e.

smrťou Člena Akcionárskeho klubu, ktorou je fyzická
osoba a/alebo zánikom Člena Akcionárskeho klubu,
ktorou je právnická osoba

„Správca“ je osoba, ktorá má v CDCP zriadený Držiteľský
účet
„Zákon o CP“ - zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných
papieroch a investičných službách v jeho aktuálne platnom
znení
ČLÁNOK IV
Vznik členstva a Zánik členstva v Akcionárskom klube.
1.

2.

Členom Akcionárskeho klubu sa môže stať každá osoba,
ktorá
spĺňa
podmienky
pre
vznik
členstva
v Akcionárskom klube podľa tohto Štatútu a ktorá
dobrovoľne požiadala spoločnosť BHP o členstvo
v Akcionárskom klube prostredníctvom Registrácie.
Členom Akcionárskeho klubu sa osoba stáva a členstvo
v Akcionárskom klube
vzniká automaticky po
kumulatívnom splnení týchto podmienok:
a.

osoba vykonala Registráciu

b.

osoba bola vlastníkom aspoň 100 ks Akcií (v texte aj
Minimálny počet) k Rozhodujúcemu dňu. Pre
spoločnosť BHP je pri poskytovaní Benefitov vždy
rozhodujúca skutočnosť, že konkrétna osoba bola
v potrebnom
počte
Akcií
ich
majiteľom
k Rozhodujúcemu dňu. Preto akýkoľvek prevod
Akcií na nového nadobúdateľa uskutočnený po
Rozhodujúcom
dni
je
vo
vzťahu
k
otázkam členstva, vzniku členstva a/alebo v otázke
poskytovania Benefitov irelevantný a členstvo v
Akcionárskom klube a Benefity patria tej osobe,
ktorá bola vlastníkom Akcií k Rozhodujúcemu dňu
pri splnení všetkých podmienok v zmysle Štatútu

osoba preukázala spoločnosti BHP vlastníctvo
Minimálneho počtu Akcií k Rozhodujúcemu dňu
nasledovne:

4.

Členstvo v Akcionárskom klube je dobrovoľné a zadarmo
(vznik Členstva v Akcionárskom klube nie je viazané na
úhradu žiadnych členských alebo iných poplatkov). Každá
osoba spĺňajúca podmienky Štatútu pre členstvo
v Akcionárskom klube má právo sama sa slobodne
rozhodnúť, či si želá alebo neželá stať sa Členom
Akcionárskeho klubu. Osoba, ktorá je Akcionárom za
žiadnych okolností nie je povinná stať sa Členom
Akcionárskeho klubu.
ČLÁNOK V
Benefity, postup pri poskytovaní Benefitov.

1.

Spoločnosť BHP poskytuje pre Členov Akcionárskeho
klubu Benefity. Druhy, rozsah, podoba a forma jednotlivých
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Benefitov vyplýva z Prílohy, ktorá je neoodeliteľnou
súčasťou Štatútu. Spoločnosť BHP poskytuje Členom
Akcionárskeho klubu vždy konkrétne druhy Benefitov
v ich konkrétnom rozsahu v zmysle aktuálneho znenia
Prílohy Štatútu. Aktuálne znenie Prílohy Štatútu
spoločnosť BHP zverejní na svojej webovej stránke
www.besthotelproperties.sk a momentom zverejnenia sa
Príloha Štatútu stáva pre spoločnosť BHP a Členov
Akcionárskeho klubu záväznou. Spoločnosť BHP si
zároveň vyhradzuje právo: a) určiť minimálny ako
aj maximálny rozsah Benefitov, ktoré sa poskytujú
jednotlivým Členom Akcionárskeho klubu; b)
rozhodnúť
o zmene
druhov
a/alebo
rozsahu
poskytovaných Benefitov; c) osobitne upraviť pri
konkrétnych druhoch Benefitov podmienky a možnosti
prevoditeľnosti/neprevoditeľnosti,
kombinácie,
deliteľnosti Benefitov na tretie osoby; d) každoročne
rozhodnúť o zmene Štatútu a/alebo Prílohy, Benefitov
a podľa potreby aj v priebehu kalendárneho roka.
2.

Benefity budú poskytnuté osobe: a) najskôr momentom
po splnení všetkých podmienok pre vznik členstva
v Akcionárskom klube v zmysle článku IV. ods. 2 Štatútu
b) a zároveň potom ako Člen Akcionárskeho klubu
požiadal spoločnosť BHP o poskytnutie Benefitov
niektorým zo spôsobov podľa Štatútu, pričom
poskytované budú vždy Benefity, ktoré sú uvedené
v Prílohe k momentu uplatnenia si Benefitov niektorým
z nižšie uvedených spôsobov pre uplatnenie Benefitov.
Bez splnenia všetkých týchto podmienok nebudú Benefity
osobe poskytnuté.

3.

Spôsoby uplatnenia Benefitov. Člen Akcionárskeho
klubu môže o poskytnutie Benefitov požiadať niektorým
z nižšie uvedených spôsobov: a) osobne a to v mieste
sídla spoločnosti BHP alebo v mieste sídla osoby určenej
spoločnosťou BHP; b) poštou a to prostredníctvom
písomnej žiadosti o poskytnutie Benefitov. Benefity budú
doručované na poštovú adresu Člena Akcionárskeho
klubu uvedenú v Registrácií a ak adresa uvedená
v písomnej žiadosti bude odlišná od adresy uvedenej
v Registrácií, Benefity budú doručované na adresu
uvedenú v písomnej žiadosti. Za doručenie Benefitov
Členovi Akcionárskeho klubu zodpovedá poštový podnik,
respektíve doručovateľská spoločnosť; c) elektronicky,
prostredníctvom webovej aplikácie po vytvorení tejto
služby na webovej stránke www.besthotelproperties.sk
Benefity môžu byť doručované v elektronickej podobe na
emailovú adresu uvedenú v Registrácií.

4.

V prípade ak Benefity uplatňuje voči spoločnosti BHP
splnomocnenec, splnomocnenec je povinný sa preukázať
plnomocenstvom
s úradne
overeným
podpisom
splnomocniteľa. Spoločnosť BHP nie je povinná
plnomocenstvo bez úradne overeného podpisu
splnomocniteľa akceptovať.

5.

Benefity je možné využívať do konca kalendárneho roka
v ktorom boli Členovi poskytnuté. V prípade ak Člen
Akcionárskeho klubu nevyužije všetky Benefity
v priebehu daného kalendárneho roka, Benefity
v nevyčerpanom rozsahu zanikajú a takýto Člen

Akcionárskeho klubu nemá za nevyčerpané Benefity právo
na žiadnu náhradu v žiadnej forme.
ČLÁNOK VI
Záverečné ustanovenia.
1.

Spoločnosť BHP nezodpovedá Členom Akcionárskeho
klubu za akékoľvek povinnosti, ktoré Členom
Akcionárskeho klubu vyplynú z daňových predpisov, ani
nevykonáva žiadne zrážky či iné odvody daní v súvislosti
s poskytnutím Benefitov v zmysle Štatútu. Zodpovednosť
spoločnosti BHP za škodu spôsobenú v súvislosti
s Benefitmi, najmä z dôvodov neposkytnutia Benefitu
a/alebo neumožnením využitia Benefitov je limitovaná
a to do výšky poskytnutého Benefitu.

2.

Spoločnosť BHP si vyhradzuje právo na zmeny tohto
Štatútu, prípadne na jeho náhradu či úplné zrušenie ako aj
právo kedykoľvek rozhodnúť o: a) zmene rozsahu
poskytovaných Benefitov (spočívajúcej najmä v rozšírení,
zúžení poskytovaných Benefitov) b) zmene niektorých
a/alebo všetkých druhov poskytovaných Benefitov; c)
o čiastočnom a/alebo úplnom zrušení ktoréhokoľvek
z poskytovaných Benefitov. Spoločnosť BHP bude
o zmenách
Štatútu/Príloh/Benefitov
informovať
zverejnením aktuálneho znenia Štatútu/Príloh na webovej
stránke www.besthotelproperties.sk O zmenách Štatútu
vrátane jeho Príloh je výlučne oprávnená rozhodovať
spoločnosť BHP.

3.

Registráciou Akcionár dobrovoľne a) udeľuje spoločnosti
BHP súhlas na spracovanie, sprístupnenie a zverejnenie
Osobných údajov a to aj pomocou automatizovaných,
čiastočne
automatizovaných
alebo
iných
ako
automatizovaných prostriedkov ich spracúvania a za
podmienok platných právnych predpisov Slovenskej
republiky a to najmä za účelom vytvorenia, evidencie a
správy Akcionárskeho klubu ako aj na iný spôsob
nakladania, ktorý vyplýva zo Štatútu a rovnako tak tento
súhlas udeľuje aj v prospech tretej osoby, ktorú určí
spoločnosť BHP; b) dáva spoločnosti BHP právo evidovať
informácie, že konkrétna osoba je vlastníkom Akcií; c)
splnomocňuje spoločnosť BHP na zisťovanie, preverovanie
informácií u Správcov a to vrátane informácií umožňujúcich
zistenie aktuálnych majiteľov Akcií ako aj na
oboznamovanie sa s takýmto druhom informácií; d) dáva
spoločnosti BHP súhlas/právo na informovanie/zasielanie
newslettrov, reklamy alebo akýchkoľvek informácií
súvisiacich
s Akcionárskym
klubom
a/alebo
podnikateľskými aktivitami spoločnosti BHP.

4.

Akékoľvek
oznámenia,
informácie
v súvislosti
s Akcionárskym klubom, členstvom v Akcionárskom klube,
Štatútom a/alebo jeho Prílohami sa vo vzťahu k Členom
Akcionárskeho klubu budú považovať za doručené dňom
ich zverejnenia na webovej stránke spoločnosti BHP:
www.besthotelproperties.sk

5.

Prevádzkovanie, fungovanie Akcionárskeho klubu,
uplatňovanie Benefitov, poskytovanie Benefitov Členom
Akcionárskeho klubu zabezpečuje spoločnosť BHP sama
alebo prostredníctvom tretej osoby určenej spoločnosťou
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BHP. Pokiaľ sa v tomto Štatúte uvádza spoločnosť
BHP, znamená to že sa jedná buď o samotnú
spoločnosť BHP alebo tiež tretia osoba určená
spoločnosťou BHP.
6.

Tento Štatút nadobúda účinnosť dňom 1.1.2016.
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