




























Notársky úrad
JUDr. Alena Motyčková - notár
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Osvedčený odpis
Notárska zápisnica

napísaná v Notárskom úrade JUDr. Aleny MotyČkovej, so sídlom v Nitre, Štefánikova

trieda 52, día 19.06.2017 (slovom devátnásteho júna roku dvetisícsedemnásť) notarom

JUDr. Alenou Motyčkovou.-----------

1
___Dňa 12.06.2017 (slovom dvanásteho júna roku dvetisícsedemnásť) som sa dostavila na

požiadanie Ing. Romana Šusteka, predsedu predstavenstva spoloČnosti Plastika, a.s., na

miesto samé, 
-ďo 

zasadačky administratívnej budoly spoločnosti Plastika, a.S. na adrese

Novozámocká222C,Nitra j, pSč 949 05, Ičo: 00 152 78I,aby som osvedčila-__

-Čast' priebehu riadneho valného zhromaždenia--------
-spoločnosti Plastika, a,s,

týkajúcu sa otvorenia, vol'by orgánov riadneho valného zbromaŽdenia a zmenY stanov-

___Na deň 12.06.2017 (slovom dvanásteho júna roku dvetisícsedemnásť) o 10.00 hod.

predstavenstvo akciovej spoločnosti Plastika, ulr., .o sídlom Novozámocká222,Nitra 5, PSČ
fv

bqg os, tčo:oo I52 i8I-, ktorá je zapísaná vObchodnom registri Okresného súdu Nitra,

oddiel Sa, vložka č. ts:^rT (v ďalšóm texte len,,Spoločnosť"), zvolalo riadne valné

zlt omaždenie akcionarov s nasledovným p ro gram o m : - - - _ _ - ---

1. otvorenie, vol,ba orgánov riadneho valného zhromaždenia________

2. Zmena stanov Spoločnosti-------------
3. Výroěná správá o činnosti za rok 2016 (slovom dvetisícšestnásť), riadna individuálna

účtovná závierkak 3I.I2,2016 (slovom tridsiatemu prvému decembru roku dvetisícŠestnásť),

správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 3LI2.2016 (slovom tridsiatemu

p*e-, decembru roku dvetisícšestnásť), návrh na úhradu straty za rok 2016 (slovom

dvetisícšestnásť),-----
4. Správa dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2016 (slovom dvetisícŠestnásť),

stanovisko dozomej radý k riadnej individuálnej účtovnej závierke k,31.I2.2016 (slovom

tridsiatemu prvému decetnbru roku dvetisícšestnásť), a návrhu na úhradu stratY za rok 2016

(slovom dvetisícšestnásť),-----
5. Schválenie riadnej individuatnej úětovnej závierky k 3I.12.2016 (slovom tridsiatemu

prvému decembru rotu dvetisícšesinásť), a návrhu na úhradu straty za rok 2016 (slovom

dvetisícšestnásť), -----
6, Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky Za rok 2017 (slovom

dvetisícsedemnásť)-- -

7. odvolanie a voťba člena dozornej rady Spoloěnosti, schválenie zmluvy o výkone funkcie s

členom dozornej rady Spoločnosti
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8. Záver

K bodu 1. programu: Otvorenie, vol'ba orgánov riadneho valného zhromaždenia----------

---Riadne valné zhromaždenie (ďalej ako ,,RVZ") otvoril o 10:00 hod. (slorom desiatej
hodine) JIJDr. Juraj Bizoň, ktorý bol poverený predstavenstvom Spoločnosti l edením RVZ
do zvolenia jeho predsedu podl'a § l88 ods. l veta druhá Obchodného zákonníka a č1. iX ods.
7 stanov Spoločnosti,-----
---JUDr. Juraj Bizoň privítal prítomných a skonštatova),, že boli splnené l šetkr podmienk1, na
konanie tohto RVZ v zmysle ustanovení príslušných prár,nl c}r predpisor a si3no\ Spoločnosti
- uverejnením oznámenia v denníku Pravda, na webor,,om sídle Spoi.lcnosti a r Centrálnej
evidencii regulovaných informácií Národnej banky Slovenska. \-šetkr materiál1,. ktoré budú
prerokúvané na RVZ, boli akcionárom k dispozícii k nahliadnutiu r sídle Spoločnosti atiež na
webovom sídle Spoločnosti.-----

---JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že naRYZ sú prítomní štyria akcionári r lastniaci:
- 446.018 kusov akcií (slovom štyristoštyridsat'šest'tisícosennást' kusor) akcií s menovitou
hodnotou jednej akcie vo výške 2,00 € (slovom dve eurá).-
- 21,7.037 kusov akcií (slovom dvestosedemnást'tisíctridsat'sedem kusov) akcií s menovitou
hodnotou jednej akcie vo výške 3,00 € (slovom tri eurá),

- 8.164.210 kusov akcií (slovom osem miliónov stošest'desiatšt} ritisícdvestodesat' kusov)
akcií s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 1,00 € (siovom jedno euro),------
- čo predstavuje podiel 95,16 7o (slovom devát'desiatpát'celjch šestnást'stotín percenta) na
základnom imaní Spoločnosti a 97.073.570 (slovom der át'desiatsedem miliónov
sedemdesiattritisíc pát'stosedemdesiat) prítomných hlasov.--

---JUDr. Juraj Bizoň vyhlásil, že sa pristúpi k voťbe orgánov P.YZ aobozrrámil pdtomných,
že podfa stanov Spoločnosti dáva hlasovať najprv spoločne o všetkých kandidátoch
navrhnutých predstavenstvom, pričom na prijatie rozhodnutiaP.YZ postačuje váčšina hlasov
prítomných akcionarov. Pokiaf by kandidáti spoločne nezískali nadpolovičnú váčšinu hlasov
prítomných akcionárov, predstavenstvo zmení kandidátov podťa náwhov akcionarov s tým,
že o jednotliv/ch kandidátoch sa bude hlasovat' osobitne,--

---JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o voťbe orgánov RVZ sa bude hlasovať hlasovacím lístkom
pod poradovým číslom 1 (slovom jedna), pričom predstavenstvo navrhuje zvoliť:---
za predsedu RVZ: JUDr. Juraja Bizořw
za zapisovatefa: Mgr. Michala Bizoňa-
za overovateťov zápisnice: Ing. Dušana
za osoby poverené sěítaním hlasov: Ing.

Nádaského a JUDr, Editu Crhovťl_
Silviu Rajtarovú a Helenu Kol1árovú.

§-

---Následne prebehlo hlasovanie o predloženom návrhu, po ktorom JUDr. Juraj Bizoň lyhlásil
výsledky hlasovania:--

a) na hlasovaní boli prítomní akcionari s celkovým počtom akcií 8.827.265 (slovom osem
miliónov osemstodvadsaťsedemtisíc dvestošesťdesiatpát') predstavujúcich 97 .073.570
(slovom deváťdesiatsedem miliónov sedemdesiattritisíc pát'stosedemdesiat) pdtomných
hlasov platn;ich hlasov, teďa95,16 % (slovom devát'desiatpáť celých šestnásť stotín percenta)
zéklaďného imania Spoločnosti-------------
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b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 97.063.950 (slovom
deváťdesiatsedem miliónov šesťdesiattritisíc devát'stopáťdesiat) hlasov, teda99,99oÁ (slovom
deváťdesiatdeváť celých deváťdesiatdevát' stotín percenta) z celkového počtu prítomných
hlasov------
c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci nula hlasov, teda
0'007o(slovomnu1apercenta)zce1kovéhopočtuprítomnýchh1aSov--
d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastniaci 9,620 hlasov (slovom devát'tisícšesťstodvadsať
hlasov), teda 0,01 7o (slovom nula celá jedna stotina percenta) z celkového počtu prítomných
hlasov

---JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, žeP.YZ prijalo uznesenie č. 1,:

§ý

,,Riadne valné zhromaždenie volí:
- JUDr. Juraja Bizoňa za predsedu riadneho valného zhromaždenia,-------
- Mgr. Michala Bizoňa za zapisovatel'a,------
- Ing. Dušana Nádaského a JIJDr. Editu Crhovú za oyeroyatel'ov zápisnice,-
- Ing. Silviu Rajtarovú a Helenu Kollárovú za osoby poverené sčítaním hlasov."

---Predseda RVZ JUDr, Juraj Bizoň poďakoval akcionárom zaprejavenú dóveru a uviedol, že
ďalej sa bude pokračovať bodom 2. programu.-----------

K bodu 2. programu: Zmena stanov Spoločnosti-------------

---Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň uviedol, že akcionári mali možnosť oboznámit' sa
s navrhovaným znením stanov na internetovej stránke Spoločnosti počas 30 (slovom tridsať)
dní pred konaním tohto RVZ

---Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznétmíI, že na RVZ je prítomná notarka JUDr. Alena
Motyčková, ktorá vyhotoví notarsku zápisnicu k tomuto bodu programu. --

---Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň udelil
a vysvetlenia alebo predniest' nál,rhy- súvisiace s

priestor akcionárom požadovať informácie
predmetom rokovania.-

---Predseda RVZ JUDI, Juraj Bizoň oznámil, že o schválení zmeny stanov Spoločnosti sa
bude hlasol-at'hlasor-acím 1ístkom pod poradovým číslom 2 (slovom dva), pričom navrhované
uznesenie znie : --------

..Riadne r alné zhrom aženie schval'uj e zmenu stanov spoločnosti Plastika, a.s. tak, že:----------
- 1,I. časti. r,článku I. ods, 1 sa mení sídlo spoločnosti, ktoré znie: ,,Novozámocká222C,949
05 Nitra 5".----------
- r,I. časti. r,článku II. sa vypúšt'ajú nasledovné predmety podnikania: ,,výroba, oprava
a nrontáž meradiel",-
- r I\'. časti, v ělánku XI. ods. 9 sa slová ,,telegrafické, ďalekopisné a telefaxové" nafuádzqú

- v rV. časti, v članku XII. ods. 4 sa za slovo ,,váčšinou'o vkladá slovo ,,hlasovoo a.na konci sa
pripájajú tieto vety: ,,Pri voťbe členov dozornej rady volených valným zhromaždením je
možné hlasovať aj o viacerých kandidátoch súčasne, ich počet ale v takom pfipade nesmie
bt' vyšší, ako je počet voťných miest v dozomej rade. Poradie, v kíorom sa bude o
jednotliých návrhoch hlasovať, určuje predseda valného zbromaždenia. Pokiať po zvolení



štvrtá strana
niektorého kandidáta za člena dozornej raďy už budú všetky funkcie ělenov dozornej rady
obsadené, nebude sa o prípadných ďalších návrhoch hlasovať. Ustanovenie § 200 ods. 2
Obchodného zákonníka sa nepoužU e.o'. --------
---Akcionárovi Mariánovi Hercegovi bolo na jeho žiadosť poskýnuté navrhované znenie
stanov v písomnej forme.-----

---Následne prebehlo hlasovarrie o predloženom návrhu, po ktorom predseda RVZ JUDr. Juraj
Bizoň vyhlásil ýsledky hlasovania:-------------

a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 8.827.265 ks (slovom
osemmiliónov osemstodvadsat'sedemtisíc dvestošest'desiatpát' kusov) predstavujúcich
97 .073,570 (devát'desiatsedemmiliónov sedemdesiattritisíc pát'stosedemdesiat) platných
hlasov, teda 95,16 % (slovom devát'desiatpát' celých šestnást' stotín percenta) základného
imania Spoločnosti,------------
b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 97 ,063.950 (slovom
deváťdesiatsedemmiliónov šest'desiattritisíc devát'stopát'desiat) hlasov, teda99r99 7o (slovom
deváťdesiatdeváť celých devát'desiatdevát' stotín percenta) z celkového počtu prítomných
hlasov,-----
c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci nula hlasov, teda
0,00% (slovom nula celá nula stotín percenta) z celkového poětu prítomných hlasov,--_--------
d) hlasovania sa zdňali akcionári vlastniaci 9,620 (slovom devát'tisícšest'stodvadsat') hlasov,
teda 0o01 7o (slovom nula celá jedna stotina percenta) z celkového počtu prítomných hlasov,--

---Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, žeRYZ prijalo uznesenie č. 2: ---------------

,,Riadne valné zhromaŽenie schval'uje zmenu stanov spoločnosti Plastika, a.s. tak, že: ---
- v I. Časti, v článku I. ods. 1 sa mení sídlo spoločnosti, ktoré znie: ,,Not,ozám ocká 222C,949
05 Nitra 5",----------
- v I. časti, v článku IL sa vypúšt'ajú nasledovné predmety podnikania: ,,výroba, oprava
amontáž meradiel'o_)

- v IV, Časti, v Článku XI. ods. 9 sa slová ,,telegrafickéo d'alekopisné a telefaxovéíú
nal. ádzajú slovom,,e-mailové
- v IV. časti, v článku XII. ods. 4 sa za slovo ,,váčšinou" vkladá slovo ,,hla§ov" a na konci sa
pripájajú tieto vety: ,,Pri vol'be členov dozornej rady volených valným zhromaždením je
moŽné hlasovat' aj o viacerych kandidátoch súčasne, ich počet ale v takom prípade
nesmie byt'vyŠŠí, ako je počet vol'ných miest v dozornej rade. Poradie, v ktorom sa bude
o jednotlivých návrhoch hlasovat', určuje predseda valného zhromaždenia. Pokial' po
zvolení niektorého kandidáta za člena dozornej rady už budú všetky funkcie členov
dozornej rady obsadené, nebude sa o prípadných d'alších návrhoch hlasovat'.
Ustanovenie § 200 ods. 2 Obchodného zákonníka sa nepoužije.

---Po ukonČení prerokovania bodu 2, programu RVZ o 10.16 hodine (slovom desiatej hodine
Šestnástej minúte) som opustila zasadačku administratívnej budovy. r,ktorej sa konalo RVZ
Spoločnosti, - - - - - - - - - - - -

§-

---O tomto právnom úkone som uvedenú notársku zápisnicu
účastníci obsah notarskej zápisnice schválili anaznak súhlasu

napísala. účastníkom prečítala,
notársku zápisnicu predo mnou
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vlastnoručne podpísali: predseda valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň, overovatelia

zápisnice Ing, Dušan Nádaský a JUDr, Edita Crhor,á,

V Nitre dňa 19.6.20l7------"-"

JUDr. Alena Motyčková, v.f.---

L.S. JUDr. Alena Motyčková, notar Nitra---

___osr.edčujem. že tento odpis notárskej zápisnice, pozostávajúci z piatich strán, ktorý

rrdár,am. sa plne zhoduje , .1.to p,uopi,o* pozostávajú",^^7|:?:,.:|,^:"::;^Y:,::IrTJ

Žil.*;";ÍG zapisÁic r,á Notaisto. r,rua. JUDr. Aleny Motyčkovej , notára so sídlom

r \itre. pod sp.zn, x jozlzot 7 NZ21ll4l20l7 NCRls 2156112017

V Nitre dňa 19.6.20l7--,--,--,
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JUDr. Alena MoŮ
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