
         
 

Zoznam osôb s riadiacou zodpovednosťou u emitentov a s nimi spriaznených osôb,  
ktoré uskutočnili obchody na vlastný účet s akciami tohto emitenta alebo s finančnými nástrojmi  

súvisiacimi s týmito akciami 
 
                  

Meno, priezvisko, 
obch. meno Dôvod oznam. povinnosti Obch. meno 

emitenta 
Druh fin. 
nástroja 

Kúpa / 
Predaj Názov trhu Dátum 

obchodu Cena obchodu Objem 
obchodu 

Dr. Martin Pytlik člen predstavenstva  Tatra banka, a.s.  akcia 
prioritná kúpa CD CP SR 4.12.2009 36,60€/1 ks 26 571,60 € 

Ing. Miroslav Uličný člen predstavenstva  Tatra banka, a.s.  akcia 
prioritná kúpa CD CP SR 4.12.2009 36,60€/1 ks 26 571,60 € 

Ing. Peter Novák člen predstavenstva  Tatra banka, a.s.  akcia 
prioritná kúpa CD CP SR 4.12.2009 36,60€/1 ks 26 571,60 € 

         

Upozornenie: Národná banka Slovenska (ďalej len „NBS“) upozorňuje, že podľa ustanovenia § 132d ods. 1 " Osoba s riadiacou zodpovednosťou u emitenta a osoba s 
ňou spriaznená je povinná oznámiť bez zbytočného odkladu NBS a emitentovi každý obchod, ktorý vykonala na vlastný účet s akciami tohto emitenta alebo s finančnými 
nástrojmi súvisiacimi s týmito akciami, do piatich pracovných dní od jeho uzavretia. NBS je povinná túto informáciu zverejniť vo vestníku. Osobou s riadiacou 
zodpovednosťou u emitenta a osobou s ňou spriaznenou sa rozumie 
a) člen štatutárneho, riadiaceho alebo dozorného orgánu emitenta, 
b) vedúci zamestnanec, ktorý nie je členom orgánov podľa písmena a) a ktorý má prístup k dôverným informáciám týkajúcim sa emitenta a právo prijímať rozhodnutia 
ovplyvňujúce podnikanie a vývoj emitenta, 
c) fyzická osoba blízka osobe podľa písmena a) alebo b), 
d) iný príbuzný osoby podľa písmena a) alebo b), ktorý s ňou býva v spoločnej domácnosti počas posledných 12 kalendárnych mesiacov od vykonania príslušného 
obchodu, 
e) právnická osoba, ktorej riadiaca zodpovednosť je vykonávaná osobami podľa písmena a) až d), je kontrolovaná touto osobou alebo bola založená na účely získania 
prospechu pre túto osobu alebo pre osobu, ktorej ekonomické záujmy sú rovnaké ako záujmy tejto osoby. 
 


