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Plastika a.s, Novozámocká 222,949 05 Nitra 5

D

zapísaná v oR oS Nitra, odd.Sa, vl.č.

PRAVIDIÁ oDMrcŇovANIA

členov oľgánov
veľejnej akciovej spoločnosti

Plastikao ä.S.



PREAMBULA

Tieto pravidlá odmeňovania členov orgánov verejnej akciovej spoločnosti (ďalej aj ako ,,pľavidlá
odmeňovania") Plastika' a.s.' Novozámocká 222C, g4g 05 Nitľa 5, IČo 0o 152 781, zapisaná

v obchodnom registri okľesného súdu Nitľa, oddiel: Sa, vloŽka číslo: 183A{ (ďalej aj ako

,,Spoločnosť") sú v súlade s dlhodobou stratégiou Spoločnosti, ktorou je zhodnocovanie majetku

Spoločnosti a investovanie kapitálu do d'alšieho rczvoja Spoločnosti a spoločností' v ktoých má

Spoločnosť majetkovú účasť dlhodobými ciel'mi Spoločnosti a so záujmom udržatel'nosti. Tieto
pravidlá odmeňovania boli vytvorené najmä s cieľom:
a) zabezpeéiť, aby akcionári Spoločnosti mali účiĺľré slovo v oblasti politiky odmeňovania,

b) poskytnúť lepší prehl'ad akcionárov o odmeňovaní členov orgánov Spoločnosti, čím sa vývára
zátJadný predpoklad ýkonu práv akcionárov a ich zapojenia v súvislosti s odmeňovaním,

c) umožniť potenciálnym investoľom a zainteľesovaným stranám posúdiť odmeňovanie členov
orgánu spoločnosti,

d) poskytnúť väčšiu tľansparentnosť Spoločnosti a väčšiu zodpovednosť členov orgánov

Spoločnosti,

e) prispieť k podnikatel'skej stratégii,

0 prispieť k dlhodobým záujmom a udľžatelhosti Spoločnosti,

c) zosúladiť záujmy Spoločnosti so záujmami členov orgánov Spoločnosti, a to so zľetelbm na

rozhodujúcu úlohu členov orgánov v Spoločnosti, nakol'ko členovia orgánov Spoločnosti
prispievajú k dlhodobému úsp echu Spoločnosti,

h) stanoviť princípy, záfrJadĺé zásady a podmienky odmeňovania členov oľgánov Spoločnosti

v súlade s $ 201a nasl. zákona č. 5I31I99I Zb. obchodný Zákonrlik (d'alej aj ako 
',Obchodný

zákonníľ').

zÁxr,.q,DNÉ USTANovENIA1

1.1.

1.2,

1.3.

Členom orgánu Spoločnosti sa na účely týchto pravidiel odmeňovania v súlade s $ 201a ods. 2

obchodného zákormíka ľozumejú

l.l.l. člen predstavenstva Spoločnosti,

1.l.2. člen dozornej rady Spoločnosti,

l.l.3' osoba pôsobiaca na najvyššom stupni riadenia Spoločnosti, ak takáto pozicia v
Spoločnosti existuje, a jej zástupca, ak nie sú členmi pľedstavenstva alebo dozomej
rady Spoločnosti.

V súlade s $ 187 ods. 1 písm. i) obchodného zákoĺuríka schvalbvanie pravidiel odmeňovania
členov orgánov Spoločnosti a ich zmien patrí do pôsobnosti valného zÍ'lromaždenia

Spoločnosti'

V súlade s $ 194 ods. 6 písm. g) obchodného zákonníka sú členovia predstavenstva

Spoločnosti povirľrí vypracovať pravidlá odmeňovania a pľedložiť ich na rokovanie valnému
zhľ omaŽdeniu S po ločno sti.

Ďalšie podľobnosti ustanovuje obchodný zákonník, ostatné všeobecne záväzné pľávne

predpisy.
1.4.



2. PRAvIDLÁ oDMEŇovAMA čLENov PREDsTAvENsTvA sPoločľosľr

2.A Všeobecné ustanovenia
2.|. Pľedstavenstvo je štatutámym oľgánom Spoločnosti, ktoď riadi činnosť Spoločnosti a koná v

jej mene. Pľedstavenstvo rozhoduje o všetlcých záležitostiach spoločnosti, pokial' nie sú

obchodným zákonníkom alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhĺomaždenia

alebo dozornej rady.

2,2, Pojmom člen pľedstavenstva sa na účely týchto pravidiel odmeňovania ľozumie člen
pľedstavenstva Spoločností, predseda a podpredseda predstavenstva Spoločnosti.

2.3. Štrutĺlľa odmien členov predstavenstva Spoločnosti pozostáva z pevnej z|oŽky odmeny podľa

2.B týchto pravidiel, pohyblivej z|ožky odmeny podl'a bodu 2.C týchto pravidiel a iných
príplatkov a ýhod podl'a bodu 2'D týchto pravidiel (d'alej spolu aj ako ,,celková odmena
člena pľedstavenstva").

2.4, Člen predstavenstva má nad rámec celkovej odmeny člena predstavenstva právo na odmenu

vo forme mzdy alebo v akejkolVek inej forme získanú od ktoľejkol'vek spoločnosti
zkonsolidovaného celkupodl'a $ 6 ods.4 v spojení s $ 22 ods.3 a4 zákoĺač.43112002Z.z.
o účtovníctve vo vzťahu k Spoločnosti, získanej na zéi<7ade pracovnej zmluvy, alebo

akejkol'vek inej zmluvy, ĺa záklaďe ktorej členovi pľedstavenstva Spoločnosti vznikne právo

na odmenu.

2.5.

2.7.

2.6.

2.B opis pevnej zlož|ĺy celkovej odmeny člena pľedstavenstva
Členovi predstavenstva Spoločnosti sa poskytuje odmena za nadny ýkon jeho funkcie člena

predstavenstva Spoločnosti dohodnutá avyplyvajica zo zmluvy oýkone funkcie člena
predstavenstva, resp. zmluvy o výkone funkcie predsedu predstavenstva resp. podpľedsedu

predstavenstvauzatvorenej v súlade s $ 6ó ods. 6 obchodného zákonníka.

Homá hranica pevnej zložlq celkovej odmeny člena predstavenstva zaýkonjeho funkcie sa

odvíja od priemernej mesačnej mzdy zamestnanca Spoločnosti vroku 2018, zaokrťúrlenej na

celých sto euľo.

Homá hľanica pevnej zložky celkovej odmeny člena predstavenstva Spoločnosti:
2.7.l. za ýkon funkcie pľedsedu predstavenstva neprekročí priememú mzdll zarĺestnanca

Spoločnosti podl'a bodu 2.6 týchto pravidiel,

2.7.2. zaýkoĺ funkcie iného člena predstavenstva nepľekročí priememú mzdu zamestnanca

Spoločnosti podl'a bodu 2.6 týchto pravidiel.

2.7.3. odmena člena pľedstavenstva je vyplácaĺá mesačne vo výplatnom termíne na výplatu

miezd zamestnancom Spoločnosti bezhotovostným platobným stykom na bankový

účet člena pľedstavenstva.

2.C opis pohyblivej zložky celkovej odmeny člena pľedstavenstva
V spoločnosti sa neuplatňuje pohyblivázloŽka odmeny členov predstavenstva.

2.D opis pľíplatkov iných výhod člena pľedstavenstva
2.8. Člen pľedstavenstva má náľok na podiel zo zisku Spoločnosti vo ýške schválenej valným

zhromaždením spoločnosti (d'alej aj ako,,tantiéma čP").
2.9. V súlade s ustanovením článku XI, bod 11 Stanov Spoločnosti dozorná ľada udel'uje

predchádzajúci súhlas v prípadoch ak spoločnosť poskýuje úver, pôžičku, pľevádza alebo



2.10.

2.11.

2.12.

2.t3.

2.14.

2.15.

2.t6.

poskyhlje do uŽívania majetok spoločnosti a|ebo zabezpečuje záväzok členovi pľedstavenstva,

pľokuristovi alebo ínej osobe, ktoráje oprávnená konať za spoločnosť a osobám im blízkym
alebo osobám, ktoré konajú na ich tňet za podmienok obvyklých v bežnom obchodnom

styku. Dozomá ľada udel'uje predchádzajici súhlas s uzatvoľením zmluvy o poistení

zodpovednosti za škodu spôsobenú členom predstavenstva pri ýkone funkcie člena

predstavenstva.

Člen predstavenstva, predseda apodpredseda predstavenstva majú nárok aj na náhradu

primeraných pľeukázatelhých nákladov nutne alebo účelne vynaložených v súvislosti

s ýkonom svojej funkcie. Cestovné náhrady sa členovi predstavenstva pos$rtujú za
podmienok uvedených v pľedchádzajúcej vete podl'a osobitného zäkoĺa, ktorým je zákon č.

28312002Z. z. o cestovných náhĺadách v zneni neskoľších predpisoch.

2.E Uľčenie pomeľného podielu jednotlivých zložiek odmeny na celkovej odmene člena
pľedstavenstva
Uľčenie pomerného podielu je nasledovné:

2.F opis základných chaľakteľistík systému doplnkového dôchodkového zabezpečenia

alebo pľáv spojených s odchodom do pľedčasného staľobného dôchodku

členovi predstavenstva nevzniká nárok na akúkol'vek formu príspevku na doplnkové

dôchodkové zabezpeéetúe' resp' podpory v súvislosti s odchodom do predčasného starobného

dôchodku.

2.G Doba tnania zmluvy o výkone funkcie člena pľedstavenstva a uplatnitel'né
výpovedné lehoty.

Doba trvania zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva je obmedzená na dobu trvania
jeho funkcie ako člena predstavenstva.

Uplatnitelhé ýpovedné lehoty sa spravujú príslušnými ustanoveniami obchodného

zákonníka'

2.H Podmienky ukončenia zmluvy o výkone funkcie člena pľedstavenstva a platieb

spojených s jej ukončením.
Zm|wa o ýkone funkcie člena predstavenstva zaniká dňom záruku funkcie člena

predstavenstva.

Členovi pľedstavenstva nevzniká nárok na akukolVek formu finančnej kompenzácie, ktorá by
mohla priamo alebo nepriamo nadväzovať na zánik alebo skončenie jeho funkcie ako člena
predstavenstva, najmä nemá náĺok na odstupné, odmenu alebo inú formu finančného plnenia,

ktorá môŽe príčiĺure súvisieť so skončením jeho funkcie člena predstavenstva.

Funkcia Uľčenie pomeľného podielu jednotlivých zložiek odmeny na

celkovei odmene člena pľedstavenstva
predseda
predstavenstva

pevná z|oŽka - 100%/pohyb|ivá zložka _ 0 %liĺé príplatky a výhody

-0%
podpredseda a člen
predstavenstva

pevná zloŽka - l00%/pohyblivá zložka - O%liné príplatky a ýhody -

0%



3.1.

3.2.

3.3.

3. PRÄVIDLÁ oDMEŇovANIA čLENov DozoRNEJ RADY sPoLoČNosTI

3.4.

3.A Všeobecné ustanovenia
Dozomá rada dohliada na ýkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikatel'skej

činnosti Spoločnosti.

Pojmom člen dozornej ľady sa na účely týchto pľavidiel odmeňovania rozumie pľedseda

dozornej rady a člen dozomej rady Spoločnosti'

Štruktura odmien členov dozornej Spoločnosti pozostáva z pevnej zlož)ry odmeny podl'a bodu

3.B týchto pravidiel, pohyblivej zložky odmeny podl'a bodu 3.C týchto pľavidiel a iných
príplatkov a ýhod podl'a bodu 3.D týchto pľavidiel (ďalej aj ako ,,celková odmena člena

dozoľnej ľady").
Člen dozornej ľady má nad rámec celkovej odmeny člena dozornej rady právo na odmenu vo

forme mzďy alebo v akejkolVek inej forme získanú od ktorejkolVek spoločnosti

zkonsolidovaného celkupodl'a $ 6 ods.4 v spojení s $ 22 ods.3 a4zákonač:.431/2002Z.z.
o účtovníctve vo vzťahu k Spoločnosti, získanej na zŕlhJade pracovnej zmluvy, alebo

akejkolVek inej zmluvy, na zŕlk|ade ktorej členovi dozornej rady Spoločnosti vznikne pľávo na

odmenu.

3.B opis pevnej zložky celkovej odmeny člena dozornej ľady

3.5. Predsedovi a členovi dozornej rady Spoločnosti sa poskytuje odmena za riadĺy ýkon jeho

funkcie člena dozomej ľady Spoločnosti dojednaná avyplyvajncazo zmluvy o ýkone funkcie

pľedsedu alebo člena dozornej rady uzatvorenej v súlade s $ 66 ods. 6 obchodného zákonníka.

Homá hranica pevnej zložky celkovej odmeny pľedsedu a člena dozomej rady za výkon jeho

funkcie sa odvíja od priememej mesačnej mzdy zamestnanca Spoločnosti vroku 2018,

zaokrúhlenej na celých sto euro'

Horná hraníca pevnej zIožl<y mesačnej odmeny predsedu dozornej rady za ýkon funkcie

predsedu dozornej ľady neprekročí priememú mzdu zamestnanca Spoločnosti podl'a bodu 3.6

týchto pľavidiel odmeňovania.

Homá hĺanica pevnej z|ožl<y mesačnej odmeny člena dozornej rady za ýkon funkcie člena

dozornej rady neprekľočí priemernú mzdl zamestnanca Spoločnosti podl'a bodu 3.6 týchto

pľavidiel odmeňovania.

3.8.l' odmena člena dozomej ľady je vyplácaná mesačne vo výplatnom termíne na výplatu

miezd zamestnancom Spoločnosti bezhotovostným platobným stykom na bankový

účet člena dozornej ľady.

3.7.

3.C opis pohyblivej zložky odmeny člena dozoľnej ľady
V spoločnosti sa neuplatňuje pohyblivázložka odmeny členov dozornej rady

3.6.

3.8.



3.9.

3.D opis príplatkov a iných výhod člena dozornej ľady
Predseda a člen dozornej ĺady m6 nárok na podiel zo zisku Spoločnosti vo ýške schválenej

valným zhľomaždením spoločnosti (d'alej aj ako,,tantiéma ČDR";.
Pľedseda a člen dozornej rady mänarok aj na náhradu primeraných pľeukázatel'ných niíkladov

nutne alebo účelne vynaložených v súvislosti s výkonom svojej funkcie' Cestovné náhľady sa

pľedsedovi a členovi dozornej rady poslqrtujú za podmienok uvedených vpľedchádzajúcej

vete podl'a osobitného zákona, ktorým je zákon é. 28312002 Z. z. o cestovných náhĺadách

v znení neskorších predpisov.

3.E Uľčenie pomeľného podielu jednotlivých zložiek odmeny na celkovej odmene člena

dozoľnej ľady
Určenie pomemého podielu je nasledovné:

3.F opis základných chaľakteristík systému doplnkového dôchodkového zabezpečenia

alebo pľáv spojených s odchodom do pľedčasného starobného dôchodku
členovi dozornej rady nevzniká náľok na alaikol1ek formu príspevku na doplnkové

dôchodkové zabezpeéetie' resp. podpory v súvislosti s odchodom do predčasného staľobného

dôchodku.

3.G Doba trvania zmluvy o výkone funkcie člena dozoľnej ľady a uplatnitel'né
výpovedné lehoty.
Doba trvania zmluvy o ýkone funkcie člena dozomej ľady je obmedzená na dobu trvania jeho

funkcie ako člena dozornej rady'

Uplatnitel'né výpovedné lehoty sa spravujú príslušnými ustanoveniami obchodného

zákonníka.

3.H Podmienky ukončenia zmluvy o výkone funkcie člena dozoľnej ľady a platieb

spojených s jej ukončením.
Zm|uva o ýkone funkcíe člena dozomej rady zalĺká dňom zániku funkcie predsedu alebo

člena dozornej rady.

Predsedovi, ľesp. členovi dozomej rady nevzniká nárok na akukolŤek formu finančnej

kompenzácie, ktorá by mohla priamo alebo nepriamo nadväzovať na zánik alebo skončenie
jeho funkcie ako člena dozornej rady, najmä nemá nárok na odstupné, odmenu alebo inú

formu finančného plnenia, ktoľá môŽe príčinne súvisieť so skončením jeho funkcie člena

dozomej rady.

3.10.

3.ĺ 1.

3.12,

3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

F'unkcia Uľčenie pomeľného podielu jednotlivých zložiek odmeny na

celkovei odmene člena dozoľnei ľady
Predseda dozornej

rady

pevná zložka - 100%/pohyblivá zložka - O%liĺé príplatky a ýhody
-0%

člen dozornej rady pevná zloŽka - 1OO%/pohyblivá zložka - O%liné príplatky a výhody
-0%



4. oDMEŇovANIE člnľa oncÁľĺĺ PoDĽA
oBcHoD N Í'Ilo z llroľľÍxa

$ 201a oDs. 2 PISM. C)

4,t V prípade ak v Spoločnosti pôsobí/ začne pôsobiť osoba v postavení člena orgánu Spoločnosti
podl'a $201a ods. 2 písm. c) obchodného zákoĺníka, budú sa na odmeňovanie tejto osoby
primerane vďahovať ustanovenia o odmeňovaní členov predstavenstva Spoločnosti podl'a
bodu 2. týchto pravidiel odmeňovania, pričom:
4.|.l. na osobu pôsobiacu na najvyššom stupni ľiadenia Spoločnosti v zmysle $201a ods.2

písm. c) obchodného zákonníka sa budú pľimerane vďahovať ustanovenia týchto
pravidiel odmeňovani a vď ahujliuce sa na člena pľedstavenstva Spoločnosti,

4.1.2. na zástupcu osoby pôsobiacej na najvyššom stupni riadenia Spoločnosti v zmysle

$201a ods.2 písm. c) obchodného zilkonnika sa budú primerane vzťahovať
ustanovenia týchto pravidiel odmeňovania vďahujíce sa na člena pľedstavenstva

Spoločnosti.

5. oPIs RozHoDovAcIEHo PRocEsU t'PLATŇovÄNÉHo NA sclívÁlnľun,
PRESKÚMAIYIE A vYKoNÁvANIE PRAVIDIEL oDMEŇoVANIA, vnÁľĺľB
oPÄTRENÍ NA PREDcrĺÁnzĺľrE KoNFLIKToM zÁUJMov A ICH RIEŠENIE

5.A opis ľozhodovacieho procesu uplatňovaného na schválenie, pľeskúmanie a
vykonávanie pľavidiel odmeňovania

5.1. Schval'ovanie pravidiel odmeňovania členov orgánov Spoločnosti a ich zmien patrí do
pôsobnosti valného ztlromaždeĺía Spoločnosti. Na schválenie pľavidiel odmeňovania a ich
zmien sa v súlade s $ 186 obchodného zákonníka vyžaduje väčšina hlasov prítomných
akcionárov.

5.2. Platnosť týchto pravidiel odmeňovania je štyri roky odo dňa ich schválenia na valnom
zhľomaŽdení; pľed uplynutím tejto lehoty je pľedstavenstvo Spoločnosti poviĺľré .,rypracovať

noý náwh pľavidiel odmeňovania a pľedložiť ho na schválenie na najbližšie valné
zhľomaždenie Spoločnosti.

5.3. Pri vyhotovení nového návrhu pravidiel odmeňovania je predstavenstvo Spoločnosti povinné
rešpektovať účel a ciele týchto pravidiel.

5.4. Návrh nových pravidiel odmeňovania musí obsahovať opis a vysvetlenie všetlcých
navrhovaných zmien. Predstavenstvo Spoločnosti je povirrné po každej zmefle pravidiel
odmeňovania vyhotoviť bez zbytoéného odkladu úplné znenie pľavidiel odmeňovania. Uplné
znenie pľavidiel odmeňovania musí okľem náležitostí podl'a $ 201b ods. 1 až 3 obchodného
zákorľríka obsahovať aj vy'jadrenie pľedstavenstva k spôsobu zohl'adnenia hlasov a

ľozdielnych názorov akcionárov prednesených na valnom zhromaždeĺĺ k schváleným zmenám
a všetky správy o odmeňovaní podl'a $ 201e obchodného zákonníka od posledného hlasovania
o pravidlách odmeňovania na valnom zhromažderu.



5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.1 1.

6.1

7.1.

6.

Ak Spoločnosť nemá \Tpľacované pravidlá odmeňovania a pľedložeĺý náwrh pravidiel
odmeňovania nebol schválený na valnom zhromažderu, vyplŕrca Spoločnosť odmeny členom
orgánov Spoločnosti v súlade so zavedenou praxou. Pľedstavenstvoje povinné pľedložiť nový
návľh pľavidiel odmeňovania na schválenie na najbližšie valné zhľomaždenie.

Ak Spoločnosť má schválené pravidlá odmeňovania a valné zhľomaždenie neschváli noý
náwh pravidiel odmeňovania, vypláca Spoločnosť odmeny členom orgánov Spoločnosti v
súlade s doterajšími schválenými pľavidlami odmeňovania. Predstavenstvo je povinné

predložiť nový návľh pravidiel odmeňovania na schválenie na najbližšie valné zhromaždenie.

Spoločnosť bez zbytoéĺého odkladu uverejní schválené pravidlá odmeňovania na svojom
webovom sídle spolu s uvedením dátumu konania valného zllromaždeĺ'tla a výsledkom
hlasovania. Pravidlá odmeňovania musia byť na webovom sídle spoločnosti uverejnené počas

celej doby ich platnosti a prístup k nim musí byť bezodplatný.

Spoločnosť je povinná pri odmeňovaní členov orgánov postupovať transpaľentne a v súlade so

schválenými pravidlami odmeňovania Spoločnosti v znení ich prípadných zmien a doplnení.

5.B opatľenia na pľedchádzanie konfliktom záujmov a ich ľiešenie
Členovia orgánov Spoločnosti sú pri schvalbvaní, presloĺmavaď a vykonávaní pravidiel
odmeňovania povinní postupovať s náležitou starostlivosťou, odbomou starostlivosťou
a v súlade so záujmami Spoločnosti a všetlcých jej akcionáľov, najmä nesmú uprednostňovať

svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pľed záujmami Spoločnosti.
Ak člen orgánu Spoločnosti pri schvalbvaní preskúmavaní a vykonávaní pravidiel
odmeňovania zisti skutočnosti na základe ktorých možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho

nezaujatosti je povinný to bezodkladne oznámiť spôsobom podl'a bodu 5.11 týchto pľavidiel
odmeňovania.

Skutočnosti podl'a bodu 5'10 týchto pravidiel odmeňovania je

5.ll.l' člen dozomej raďy Spoločnosti poviĺrný bezodkladne a písomne oznámiť
predstavenstvu Spoločnosti,

5.ll.2. člen predstavenstva Spoločnosti povinný bezodkladne a písomne ozĺátmíť dozomej

ľade Spoločnosti.

unčrľrn A oPIs PÔsoBNosTI \.ýBoRU PRE oDMEŇovANIE ALEBo mŕcrĺ
DoTKNUTÝcrr vŕľoRov, AK sÚ sPoločNosŤou ZRIADENE ALEBo AK sA
znHĎuľÚ PoDĽA osoBITNÉHo ZÁKoNA
Spoločnosť nemá ani Spoločnostbu ani príslušnou pľávnou úpravou znadený Žiadeĺvýbor pre

odmeňovanie alebo iný dotknutý výboľ.

oDÔvoDNENIE, ÄKo sA PRI pnÍpnĺ.vľ A vYPRAcWA}{Í pnĺvmrľr,
oDMEŇoVAlĺIA ZoHĽADNILI MZDovE PoDMIENKY A PRAcou\É
PoDn{IENKY zAMEsTNANCov sPoLočNosTI
Spoločnosť zohl'adňuje pri určení maximálnej hĺanice vyšky pevnej zloŽky celkovej odmeny

člena predstavenstva a celkovej odmeny člena dozornej rady priememú mesačnú mzdu

zamestnanca za rok 2018.

Pevnú zložku celkovej odmeny člena pľedstavenstva a celkovej odmeny člena dozornej rady
tvorí násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca Spoločnosti, určený s ohl'adom na

stupeň náročnosti, ýznam a dôležitosť funkcie príslušného člena orgánu Spoločnosti.

7.

7.2.



8.

8.1

8.2.

8,3.

zÁvnnpčľÉ usľĺľovENIA
Tieto pľavidlá boli vypľacované v súlade s doterajšou aplikovanou pľaxou pri vyplácaní a
poskytovaní odmien členom oľgánov Spolďnosti.
Tieto pľavidlá odmeňovania boli vypľacované v súlade s obchodnou stľatégiou spoločnosti, jej

dlhodobými ciel'mi, záujmom udľžatel1rosti, sú jasné a zľozumitelhé, zahŕňajú opatľenia na

zabĺánenie konfliktu záujmov, a obsahqjú všetky obligatóľne náležitosti ustanovené $ 20lb
obclrodného zákonníka.

Tieto pľavidlá odmeňovania nadobúdajú účinnosť dňom l . januáľa 2020, najskôľ však driom ich

sclrválenia valnýrn zhľomaždenĺm spoločnosti. Platnosť ýchto pravidiel odmeňovania sú štyľi

roky odo drIa iclr schválenia tta valnom zhrornaŽdení.

Tieto pravidlá odmeňovania boli schválené mimoľiadnym valným zhľomaždením Plastika, a.s.

dňa l l .l2.20l9.

Smolenice, dňa l t .l2.20l9

Plastika, a.s..

8.4.

4.c (-

Ing. Dušan Nádaský
člen predstavenstva

ž.2z--7
,(or.Vladimír {aanĺu
podpľedseda pľedstavenstva


