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NOTARSKY LĺRAD
JLjDr. Alena Nlĺlľyčkĺlvá - notáľ

sĺl síĺllom v Nĺtľe, Štctťrnikĺlr,a trietlil s2, lČ'0:37 9ó9 "l2l

tľl. : (i.l 7 77] ] ]'](l' clllai l : alĺiĺt'lllĺil)'ckcli_j!'!J''rrotaľ'sk

Pľr á slľĺrtta
N 205/2021

NZ ?.624|ĺ202|

Notárska zápĺsnica

lta1lĺsalttl v Notáľskom úratle 'lUDľ. Aleny lVlotyčkove.i, so sítllĺlm v Nitrc, Štefánikova

trieda 52. ĺJňa 0"].09'202l (sltlvoln tretieho scptenrbľa ľoku dveĺ.isĺcclvaclsatjeden) notá'onl

.lL'| Dľ' A]etrou jVĺĺrĺ}'Čltovou.-_-_-------

---Dlia 0].09'202l (sloronr tlľrtlrcht, se1lLclll[rt'a rtll'.lt clvetisíe:rlraĺlsat'icdelr) sorn sa dostavila

na poŽiaclanie lrrg. Roĺrrana Srtstcka. pľctiscclu pľecistaieĺtstl'a spclločllosti ['lastika' a's" na

llri,.]stĺ, slulté' clo zasaclac.kv adllrilristiatĺl'ne'i bttclcrvy spolĺlČnclsti Plastika, a'S' na adrese

Noĺ.ozátrrocká 222Ĺ]. Nitľa 5. PSC 9.+9 0-l, IC(): 00 l52 781' aby som osr'edčila:_-------_-------

-.--- - -- - ----- --- ---- -::::::::-Jfi ,Hffi ''il":ffiľ::::::ľ]-ľ---- -"': "j:
---Na cleli a?.()9'2ozl (slor'olrr dľuhéh

pľcldstavenstvo akciove.i spolĺtčnosti P
PSC 949 05. lCO:00 l5] 7li l. kttlrá.ic

odc]iel Sa. vloŽka č. l83lN (v d'alŠo

zlrronlaŽdenic akcionáľov SpoloČntlsti
l' Otr,oľenic. vol'btt oľgánol' RVZ--__----
2' VýľoČrrá spľár'a o c1íntrosti z-a ľtlk 2()2() (sIovolrr dvLltisĺcdvadsat'). ľiadna irrdividuálna

irčtovná závieľka k j l' l2.]()20 (slortlt'tt tľítlsiatc[1r pr' t élrtl tlccenlbľa ľoktl dvetisícdvadsat),

spľáva audíl'oľa k ľiadnei inrlivĺdLrálne.j uctor ne-i zitv ieľke k _] ] .l]'2()20 (slovolrr tľidsiatelro

pľvÓhd cleccĺlbľa ľoku dr'ctisíctlvaclsat'). llŕlvľh na zťtČtovaltic stľĹlt) Z.a ľok 2020 (slovom

2020 (slovorn dvetisícdvadsat),
závieľke k 31.|2.2020 (slovom

na zťlčtovanie stľaý zn rok 2020

( s lovtllrl c1r,'ctisĺ ccl vadsat' ) 
_ - -

4' Sclrválerrie ľiaclllc'i intl ir idrrálrrc'.i ťrc'l'ovnt:'i závierk1' k 3l.l2.]020 (slovom tľidsiateho

pľr'cho det:enrbra ľoku dr'et isictlvirdsĺtt') a rlĺivľhtl na z.útitĺlvanie Stľat}' /ŕl ľok 2020 (slĺlvon't

d vetisĺcd vadsat' )-----
5. Sclrr'álenie audítoľa nil ĺ.lveľel1ic účtovncj závieľk;- zd ľok 202I (slovom

cl scptcllrl'lra ľoku clvt:tisícĺlvadsatjeden) o l0'00 hod'

lastika. a's.. so sídlonl Novozámocká 2??C' Nitľa 5,

z_apísatrťt r' Ohchoclnorll ľegistľi okresnéhĺ: súdu Nitľa'

rrr texte aj lcll ,,Spoločnost'"). zvolalo ľiadne valne

(cl'alej a.i len ..RZV'') s nasledovrrým pľogramom:-----

dr ctisícdi'adsat')-------
j' Spľár,a doz.oľIrej ľad-v o lĺontĺolnej čirrnosti 7a ľok

stanovisko dozoľnel rady k riadrrej indivicluálnej účtovnej

tľidsititcho pľvelro jeccml''ľa ľtlku dr'etisĺcdr,adsat') a nár''ľhtl

dveti sicdvadsat'j eden )-

Ó. oc1v'olĺrrie podpľeclsed tt pľeclstar'ens[va--__*-___

7. Vtll'ba Člella pľetlstave l1St\'it. rrľĺ.iell ie podpľeĺlscdu pľeclstar'cnst\'!l_

ĺl. Znrctla stĹ1no\' spoloČlrosti
!) Podnikalel'skj pltin Spoi,rCtlosti ttit rt)1. l()l 

' 
1tltlr:trlll clvclis ĺct1 r. aeĺ.sat'i ede n )--- -_ _--
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Dľrrhii:itľalla
l0. Zái,eľ--_

K prvómu bodu pľĺlgrämu:Otvoľenie"vol'baorgánovriadnehovalnihozhľomaždenia-

\

^
pľe-akciorrarov/:
_--Ing. Milan Mačala oznámil. Žc' na základe ''Listĺny 

pľítomlrýclr na riadnorn valnom

zhoľomaŽdení Plastika. a.s 02.09.20? l " sú na RVZ pritonrní dvaja akcionári, obchodná

spo ločnosť FINASIST. ä.S.' so sídlonr 'T'rnavskĺĺ c'esta 27lA' 831 04 Bratislava" lČo:

,15 70 .] 66l a obchoclná spoločltosl' DľuhiĺstľategickĹ a.s., So sídlom Trnavská cesta 27iA.

I3l 04 Bľatislava, tČo: ls 703 027, spolu vlastniacl:

2z3 296 ks (slovom dvestodvadsaťtľitisĺc dvestodevät'desiatŠesť kusov) akcií s menovitou

hoĺJnotou jednej akcie vo v1ý'Ške 2,00 € (s lovom dve ewá).

- 217 037 ks (slovonl dvestosedemnast'tisíc ľidsaťsedenr kustrr,) akciĺ s menovitou hodnotou

jednej akcie vo l^ýŠke 3.00 € (slovom tľi eurá).

ti 164 2i0 ks (slovom oseur miiĺťlnov stoŠesťdesiatšfyľitisíc clvestodesať kusov) akcii

s menovitou hodnotou jednej akcie vo výŠke l '00 
€ (slovom jedno euľo

čo predstavuje podiel 90,8 9"o 1 slor,om devät'desiat celých osenr desatín percenta) rra

základrronr inraní Spoločnosti a L)2,6 19' l 30 (slĺrvotrt c]evät'desiatdr'a mi liónov šesťsto-
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'['l'etia strĺrnĺt
der'ätlltlst' tisíc stoĹridsat') pľĺtomných lria.sclr,. pľičom uviedol, že právo akcionára zúčastnit'sa
tra ľiadnom valnonr zhromaŽcielní boltr ovel'eĺré pri pľezentácii na znklade Zoznamu akcionáľov
emitenta k rozhodrriúcerlru ilňu pľe uplatrrelrie prár,a účasĹi akcĺorlár'a rra riadnom valnom
zlutrnraŽdení ur'eclenélrtu v oznárnelrí o konaní ľiadnelro valneho zlrľomaŽdenia, ktoýnr bolj0, 08 202l (slor'om tľidsiateho augusta ľoku dvetisĺcdvadsatjeĺlen). tng. Milan Mačala
oboz:lámilprĺtomnýoh,ŽeRVZjeualášarriaschopné.-
--Ins' Milan Mačďa pľivítal následne i nrňa ako notarktr a poŽiadal ma osvedčiť priebeh
výluČlle ča_sti valllelro zhronraŽdeltia a to konkľétne 8. bodu progľamu ,,Znrena stänov
spoločnosti", pričottt uviedol. Že o ostatrlonl priebehu RVZ. pľi ktoľom nie je potľebné
osvedČoval' jei priebeh notáľĺlln, btlde tvhotovená salnostalná zápisnica o priebehu RVZ._----

---lrrg. Milan }v{ačala l,1'hlásil. Že sa pľistúpi k vol'be orgánor, RVZ a ĺlboznámil prĺtoĺnných.
Že podl'a stanov Spoločnosĺi clťrva lrlasovat' liajpľv spoločne o všetkých kzurdidátoch
trar'ľltnut- ch pľedstavensťvolrl. pľičonr na pľijatie ľolrodnutia RVZ postačuje väčšina hlasov
pľítoruných akcionárol'. Pclkial' b"v- kandidáti spoločne nezĺskaúi rradpolovičnú väčšinu hlasov
pľítolnných akcionáror'. predstavenst\'o 2lltlenĺ kandidátov podl'a návľhov akcionáľov s tYm,
Že cl jednotliv"ých kandidátoch sa bude hlasovat'osobitne.---
---Ing. Milarr Mačala clzĺrárnii. Že o vol'he clľgánclv RVZ sa btlde lrlasovať hlasovacím lístkom
pod poľador'Ým číslom l. pl'ičorn predstaveltstvo navrhuje z-r'oliĺ' za predsedu RVZ lng.
Milana Mačalu. za :zapisor'atel'a- .IUDľ. .|ĺrrru ()statníkor,ú. :äl overovatel'ov ápisnice InÉ.
Roman Šusteka a Ing' Jozefa Šnegoria. za osoby poveľene sČĺtanĺnr lrlasov lng. Silviu
I{ajtaľor'ú a lrrg' NrlaľoŠa Šoltesa' Následne pľebehlo hlasovanie o pľedloŽenom nálvrhu, po
ktoľotr'l Ing. }r,ĺilĺrn Mačala r'yhlásil yýsiedkt lrlasovania:
a. Na lrlasovaní boli pritonlnĺ akcional'i s celkclvym počtorn akciĺ 8 604 543 ks (slovom
oselnrrri[iÓnov šes1'stoš$,ľiĺisíc pät'stoš$'ridsatiľi kusov) pľec1stavtrjúcich 9? 619 l30 (slovom
devät'desiatdva nriliónov šest'stodevätnást'tisíc stotridsat') platných hlasov. teda 90,8 %
(slovoln der'ät'desiat celých oseIn clesatĺn peľcenl.a) zákIadnehu inlania Spoločnosti.---_----__--_
b. za sclrválerrie pľedloŽeného rlávľhu hlasovali akcionaľi vlastniaci 92 6l9 l30 (slovom
deväl'clesiatdva miliónov šest'stodevätnást'tisíc stotridsat') lrlasov. teĺJa l009ô (slclvom jednosto
pr"'ľcent) z celkoveho počtu prítolnrrých hlasor'._----
c. pľoti schválenirr pľedloŽenelttl trávrhu hlasovali akcionáľi vlastniaci 0 (slovonr nula) hlasov,
teda 0,00 91o (slovom nula celá trula s1olílt peľcenta) z celkovóho pctčtu pľítomných hlasov,--_--
d' hlasovania sa zdľŽali akcionád vlastniaci 0 (slovorn nula) hlasov, teda 0,00 % (slovom nula
ce]á nula slotín peľcental z celkoveho počtu pľítonrných hlasov.-----
-*Ing' Milan Mačala skonŠtalor'al' Že R\rZ pľiialo*---_

Llznesenie rY. l/RVZI202l

---..Riadllt valné zlrronlaŽdenie volí
- lng. Milalla Mačalu za pľedsedu riadllehtl r,alného zlľclltraŽ,clenia.---_-_-__
- JLĺDr. Julrr ostatrlikor,ú z-a zapisor,ĺrte l'ĺt.
- Irlg. l{ollrana Šusteka a Ing. .It.lzelir Šnegtlňa za ovel'or,alel'or, zaprsnrce.--
- Ing. Silviu Rajtiľovú a lng. MaroŠn Šoltósa za (rsoby poveľelré sČítallín hlasov."--_--
---Riar1ne valné zhľomaŽdenie uzncseniľ č' l/t{v Z/2(}2l pri.ialo l00% (slĺlvom 'iednosto
1leľcent ) h l asor' pľi toInných tlkc i cl tlĺiľĺ.l l'

_Zr'tllený pľedseda RVZ. Ing' ľr4iltrll N4at\alĺĺ pod'alĺclr,irl pľítclľnnÝl:r akciĺlnáĺom za vyjadrenú
tlôr'el'u a d'alt'j vicdol ľtlkor'allic riadneho vaineho zhľonraŽcienia poĺll'a Progľanru. aŽ po boĺl

c



+

Štvľta stľallil
8. Znlena Stat1C)V sptlloČnĺlsli. ktoľ1.' je pl'cdtlrct()nl0S\'edČenia tc-itĺl ĺltltáľskej zápisnice:_-

K ôsnemu bodu pľogľamu - Znrena stanov spoločnosti-
---Pľcdseda riadneho valrrélro zhromaäerlia lrrg. Milan Mačala pľedniesol akcionaľom
návrh pľedstavenstva na sclrválenie Znreny stanov spoločnĺlsti a súčasne vyzval
irkcionárov rra pľiponricnky' k tomuto navrhu'--*---
-i\kcioniiri ncnrali Žiadne priponliellky' k pľedloŽenémr.r návľlru. Pľg-dseda riadneho
valnélrti zlrľtlnrĺúĺlelliir Irlg. lvĺiliin Mĺačala diil }rlascrvilt' ĺ-l sclrválení zmeny Stanov

spoločnosti' Pil v'vkunaní lrlast_lvania riadnc virlné zľuolrra'Ždeltic pľijalo naslcdovne

Uznesenie č.6lľRY Zt202Ll

-_Riadne valné zhromaždenie schval'uje ztnenu Stanov spoločnosti Plastika, l.S.
nasledovne: _----
--_V časti IV' C}RGÁNY SPoL.oČNosr'l. Čtanoľ vIĺI VAI.NE ZHROľVĺAŽDENIE' bod l'
doplňu.ie sa pístn' o). te.{t. ktoľeho znie trasleclovne: ., schválenie a odvolanie audítora" ------
---V časĺi Iv' ORGANY SPoLoČNosĺl. Čtĺĺnot< vĺtt VALNE ZHROMAŽDENIE. bod l.
doplrluje sa pĺsm. p). text. ktoreho znie nasledovne; .. schválenie vytvoľenia a použitia
kapitál ového t'ĺ: ndu z príspevkov akcionárov-------- ----
_--V časti tV. ORGÁNY SPoLOČNOSTI. Čtrĺnotc XI PREDSTAVENSTVO, bod 17' písm.

a) sa dopĺňa o odrážku text. ktorej znie nasledovne: ,' návrhy na schválerrie vytvorenia
a použitia kapitálovehtl tbndu z príspevkov akcionárov " ---------
___V časti lV' oRGANY SPOLocŇos'ľl' Člĺnok XII DOZORNA RADA- bod 10. doplňuje
sa pĺsnr. ĺ), text ktoreho znie: ,' odporúčanie pre pľedstavenstvo na scbválenie ďebo
odvolanie auĺlítoľa. ktoľé pľeĺlstavcnstvo pľedkladir valnému zlrľomaŽde1ig "' 

-
__-V časti VII' ZAVEREČNE tjSTANovENIA, Čtanolt XXIV ZAVEREČNÉ
USTANOVENIA . vypúŠťa Sa text uvedený' v poslednej vete. ktoľá alie : ., Zmena st'zurov

schvalená miĺnoľiadnym valnýnr iďuornaždením spoloĺjnosti ĺlňa l l.l2. 20l9" a nďľádza sa

textoln, ktorý znie: Zmena statrov schválená ľiaĺtnym valným áromaŽdenĺm spoltlčnostĺ dňa

-_- lng.Milaĺ MaČala vyhlásit výsleclky'' hlasol'a:ria:
a. Na hlasovalrĺ boli grítolnnĺ a}ĺcionáľi s celkovým poČtom akciĺ 8 ó04 543 ks (slovom

osemmiliórrov šest'stošryritisĺc pät'stoŠtyľidsat'tľi ku"sov) pred.stavujúcich 92 ó19 l30 (slovom

deväťde5iatdva niliónov šesťstodevätnásťtisíc stotridsat') platnýclr hlasov, teda 90,8 %

(slovom deväťdesiat celých osem desatĺn peĺcenta) zakladného imania Spoločnosti'-"---'-----
b. za schr,álenie predloženého návrhu hlasovali akcionáli vlastrtiaci 92 619 l30 (slovom

cleväťdesiatdva milionov šest'stodevätĺtást'tisíc stotľidsatJ hla^sov, teda l00% (slovom jednosto

percent) z celkového poČtrr prítomných hla-sov.-_--
c. proti schváleniu predloŽeneho nár,rhtr hlasovali akcionári vlastniaci 0 (slovom nula) hlasov,
tcda 0.00 % (slovom nula celťt nula stotín peľcenta) z celkovélro poČtu pľĺtĺ:mných hlasov,-----

d, hlasovania sa zdľŽa]i akcionŕrri vlastniaci 0 (slovonr nula) lrlasov, tcda 0,00 % (slovom nula
celá nula stotín peľcenta) z celkového počtu prítonrných hlasov.-----
_-Pľedseda riaĺlneho valného zhľomaždenia llrg. Milan Mačala konŠtatoval,
zhromaŽdelrie uznesenie č. 61l{VZi202| pľijalo l00 % (slclvonr jednosto

{
,

že riaclne valné
peľoent) hlasov

pľítonurýclr akcionfu'ov

K desiatemu bodu pľogľamu:
_Po pľeľokovatrí všetkých bodov pľogľatnu pľedseda ľiadneho valrrélro zhĺomaždenia



Piata strana
sko'nštďoval, že pľogram RVZ bol vyčerpaný, pod'akovď sa prítomnýnr za účasť a o 10.30
hod. 1slovom desiatej.hodine EiĺJsiatej miňurc) ĺivz ukoneil. --------

--o tomto právnom úkone som uvedenú notársku zápisnicu napísala, účastnĺk si ju prečítď,
obsďt notáľskej ápísnice sclrválil a na anak srúiasu notáľsku ápisnicu prcdo mnou
vlastnoľučne podpísal pľedseda vďného zhľomaŽdenia trng. Milan Mačala_*_

lng. Milan Mačala

_--_-_V Nitre dňa 03.09.202l

JUD1. Alena
notár

; J L ----..._
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Notársky centrálny ľegister listín (NCRIs)

oSVEDČENIE

Notáľsky úrad: JUDr. Alena Motyčková, síďo: Štefánikova 52, Nitľa, Slovenská

ľepub1ika

Spisová značka notára (N): N 2051202I,

Spisová značka (NZ): NZ2624I/202l

osvedčujem, Že tento odpis notárskej zápisnice (spolu s prílohami) sa doslovne zhoduje s jej

prvopisorn (spolu s príloňami) registrovaným a uloŽeným v elektronickej podobe v Nptárskom

centrálnom ľegistri listín pod spisovou zn'ačkou NCRls 269521202|.

Nitra dňa 03'09.202I
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