
Zápisnica
z rokovania rĺadneho valného zhromaždenia akcionárov

obchodné meno: Plastika, a. s. (dälej ako ,,Spoločnosť,,)
Sídlo: Novozámocká 222C,949 05 Nitra
Čas a miesto konania: 02.og.2o2t,10:00 hod., zasadacia mĺestnosť v sídle Spoločnosti
Prítomní: podl'a listiny prítomných boli prítomníakcĺonári reprezentujúci

- 223 296 ks akciís menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 2,oO €,
- 2I7.o37 ks akcií s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 3,00 €,
- 8.t64'2t0 ks akcií s menovitou hodnotou jednej akcie vo r,niške 1,o0 €,

čo predstavuje podiel 9o,8 % na základnom imaníSpoločnosti a 92 619 13o prítomných hlasov

K prvému bodu progromu:
otvorenie. volba oraánov riadneho vglného zhromaždenia

Riadne valné zhromaŽdenie (d'alej ako ,,Rvz"| otvoril o 10:00 hod. lng. Milan Mačala, výkonný riaditeľ
Plastika a.s., ktorý bol poverený predstavenstvom Spoločnosti vedením RVZ do zvolenia jeho predsedu podl'a 5
188 ods. 1 veta druhá obchodného zákonníka a čl. lX ods. 7 stanov Spoločnosti.

lng. Milan Mačala privítal prítomných a skonštatoval, že boli splnené všetky podmienky na konanie
tohto RVZ v zmysle ustanovení príslušných právnych predpisov a stanoV Spoločnosti - uverejnením oznámenia
o konaní RVZ v denníku Pravda dňa 02.08.202J., na webovom sídle a úradnej tabuli spoločnosti od o2.o8.2o2!
a v Centrálnej evidencii regulovaných informácĺí Národnej banky Slovenska. oznámenie o konaní riadneho
valného zhromaždenia je prílohou č. 1 zápisnice. Všetky materiály, ktoré boli prerokúvané na RVZ, boli
akcíonárom k dispozícii k nahliadnutiu v sídle Spoločnosti a tiež na webovom sídle Spoločnosti. RozhodujÚcim
dňom na Uplatnenie práva účasti akcĺonára na RVZ je podl,a 5 180 ods. 2 obchodného zákonníka (d,alej ako
,,obchZ") tretí deň predchádzajúci dňu konania RVZ, t.j. deň 30.08.2021. Prezentácĺa sa uskutočnila v mieste
konania RVZ dňa 02.09'zo27 od 09:00 hod. do 09,45 hod. Pri prezentáciĺ sa preukázali akcionári - fyzické osoby
platným preukazom totožnosti, právnická osoba originálom, resp. úradne overenou kópiou výpisu
z obchodného registra. Akcionári boli v oznámení o konaní riadneho valného zhromaždenia upozornení, že
úplné znenie dokumentov a návrhy uznesení riadneho valného zhromaždenia sú zverejnene na webovom sídle
spoločnosti a možnosť osobne nahliadnuť a vyžiadať si úplné znenie dokumentov v sídle spoločnosti v lehote
30 dní pred dňom konania riadneho valného zhromaždenĺa v pracovných dňoch od 9,0O h do L4,00 h., prípadne
ĺch zaslanie na nimĺ uvedenú adresu na svoje náklady. V deň konania riadneho valného zhromaždenia sa
nachádzali dokumenty, ktoré boli prerokovávané na valnom zhromaždení v mieste konania riadneho valneho
zhromaždenia.

Voznámeníokonaní RVZboli akcionári upozorneníariadnepoučení osvojichprávach podl'a5180
ods. 1obchZ; podl'a 5 181ods. 1 obchZ, 5 184 ods. 1a 5 190e obchZ;. Úda;e a úplné znenie dokumentov,
ktoré sa budú prerokúvaťv rámci programu rĺadneho valného zhromaždenia podl'a 5184a ods.2 písm. a) až e)
obchZ boli uverejnené webovom sídle Spoločnosti https://plastika.sk/o-nas/dokumentv/informacie-pre-
akcionarov/;

lng. Milan Mačala oznámi|, že na RVZ sú prítomní dvaja akcionári vlastniaci :

- 223 296 ks akciís menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 2,oo €,
- 2l7.037 ks akcií s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 3,o0 €,
- 8.164.210 ks akcií s menovĺtou hodnotou jednej akcie vo výške 1,00 €,

čo predstavuje podiel 90,8% na základnom imaníSpoločnosti a 92679 130 prítomných hlasov. Lĺstina
prítomných akcionárov je prílohou č. 2. zápisnice.

Právo akcionára zúčastniť sa na riadnom valnom zhromaždení bolo overené pri prezentácii na základe
zoznamu akcionárov emitenta k rozhodujúcemu dňu pre uplatnenie práva účastĺ akcionára na riadnom valnom



zhromaždení uvedenému v oznámení o konaní riadneho valného zhromaždenia, ktorým bol 30'08.2021. Riadne
valné zhromaždenie je schopné uznášať sa.

Dočasný predseda oboznámil účastníkov riadneho valného zhromaždenĺa so zverejneným programom
rokovania:

t. otvorenie, volba orgánov RVZ
2' Výročná správa o činnosti za rok 2020, riadna individuálna účtovná závĺerka k 31.12.2o2o, správa

audítoľa k riadnej individuálnej účtovnej závierke k3L.L2.2o2o, návrh na zúčtovanie straty za ľok
2'020

3' Správa dozornej ľady o kontrolnej činnosti za rok 2020, stanovisko dozornei rady k riadnej
ĺndividuálnej účtovnej závierke k 31.12.2o2o a návľhu na zúčtovanie straty za rok 2020

4. Schválenie rĺadnej individuálnej účtovnej závierky k3L.Lz.2o2o a návrhu na zúčtovanie straty za rok
20?o

5' Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2021
6, Odvolaniepodpredsedupredstavenstva
7. Volba člena predstavenstva, určenie podpredsedu predstavenstva
8. Zmena stanov spoločnosti
9. Podnikatellký plán Spoločnosti na rok2021-
t0. Záver

lng. Milan Mačala vyhlásil, že sa pristúpĺ kvolbe orgánov RVZ aoboznámil prítomných, že podl'a stanov
Spoločnosti dáva hlasovať najprv spoločne o všetkých kandidátoch navrhnutých predstavenstvom, pričom na
prijatie rozhodnutĺa RVZ postačuje väčšina hlasov prítomných akcionárov. Pokial'by kandidáti spoločne nezískali
nadpolovĺčnú väčšinu hlasov prítomných akcionárov, predstavenstvo zmení kandidátov podl'a návrhov
akcionárov s tým, že o jednotlivých kandidátoch sa bude hlasovať osobitne.

lng. Mĺlan Mačala oznámil, že o volbe orgánov RVZ sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým
číslom 1, pričom predstavenstvo navrhuje zvoliť za predsedu RVZ lng. Milana Mačalu, za zapisovatel'a JUDr.
Janu ostatníkovú, za overovateľov zápisnice lng. Roman Šusteka a lng. Jozefa Šnegoňa, za osoby poverené
sčítaním hlasov lng. Sĺlvĺu Rajtarovú a lng. Maroša šoltésa. Návrh predstavenstva na volbu orgánov riadneho
valného zhromaždenia je prílohou č. 3 zápisnice. Následne prebehlo hlasovanie o predloženom návrhu, po
ktorom lng. Milan Mačala vyhlási| výsledky hlasovania:

a. Na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 8 604 543 ks predstavujúcich 92 619 130
platných hlasov, teda 90,8 % základného imania Spoločnosti,

b. za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastnĺaci 92 619 L30
z celkového počtu prítomných hlasov,

hlasov, teda 100%

protĺ schválenĺu predloženého návrhu hlasovalĺ akcionári vlastnĺaci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkového
počtu prítomných hlasov,

d. hlasovania sa zdržali akcionári vlastniaci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkoveho počtu prítomných hlasov

lng. Milan Mačala skonštatoval, že RVZ prijalo

Uznesenie č. 1/RVZ/2021:

,,Riadne valné zhromaždenie volí:
- lng. Milana Mačalu za predsedu riadneho valného zhromaždenia,
- JUDr. Janu ostatníkovú za zapĺsovatel'a,
- ln8' Romana šusteka a lng. Jozefa šnegoňa za overovatelbv zápisnice,
- ln8' Silviu Rajtarovú a lng' Maroša šoltésa za osoby poverené sčítaním hlasov."

Riadne valné zhromaždenie uznesenie č. t/RvZ/2Ozt prijalo LOo% hlasov prítomných akcionárov.
Písomné potvrdenie o vrýsledku hlasovania č. 1 je prílohou č. 4 tejto zápisnice. Zvolený predseda riadneho
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valného zhromaždenia lng. Milan Mačala pod'akoval prítomným akcionárom za vyjadrenú dôveru a d'alej viedol
rokovanie riadneho valného zhromaždenia.

K druhému bodu programu:

Výročnó správa o činnosti za rok 2020, riadna individuálna účtovná závierka k 37.72,2020, spróva
audítora k riadnei individuálnei účtovneÍ závierke za rgk 2020 nóvrh na zú4ovanie stratv za rok 2020

Predseda predstavenstva lng. Roman šustek predniesol a podrobne komentoval vaInému
zhromaždeniu Správu predstavenstva o podnikatelskej čĺnnosti a stave majetku spoločnosti za rok 2020, ktorá
je súčasťou Výročnej správy spoIočnosti za rok 2020 a je prílohou č.5 zápisnice' Stanovisko predstavenstva
k 2. bodu pľogramu riadneho valného zhromaždenĺa je prílohou č. 5 zápisnice. Výročná správa bola
akcionárom k dĺspozícii na webovom sídle spoločnosti http://www.plastika.sk/o-nas/dokumentv/informacie-
pre-akcionarov/, v sídle spoločnostĺ v lehote určenej na zvolanie riadneho valného zhromaždenia a v deň
konania riadneho valného zhromaždenĺa pri prezentácii' Prítomní akcionári malĺ k dispozícii pri prezentácii
lýročnú správu o činnosti spoločnosti za rok2O2O. Predstavenstvo predložĺlo riadnemu valnému zhromaždenĺu
riadnu individuálnu účtovnú závĺerku k 31. 12. 2O2O,ktoráje súčasťou výročnej správy.

Základné ukazovatele hospodárenia podl'al

Výkazu ziskov a strát k 31. 12. 2020

Ukazovatel'

Výnosy z hospodárskej činnosti

Náklady na hospodársku činnosť

Výsledok hospodárenĺa z hos podárskej čin nosti

Výnosy z finančnej činnosti

Náklady na fĺnančnÚ činnosť

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti

Daň z príjmov za bežnú čĺnnosť

Výsledok hospodárenia z bežnej čĺnnosti

Hospodársky výsledok pred zdanením

Hospodársky výsledok po zdanení

Súvaha k 31.12.2020

Ukazovatel'

Neobežný majetok

obežný majetok

Časové rozlíšenie

Majetok spolu

Vlastné imanie

Záväzky

Časové rozlíšenie

Vlastné imanie a záväzky spolu

EUR

4 602 150

5 312857

-7I0 707

2t260

189 852

- 168 592

- 879 299

- 879 299

- 879299

EUR

3 807 041

1 398 939

497 460

5 703 440

-2 996 Lt4

I 518 627

t80 927

5 703 440

Predseda predstavenstva lng. Roman šustek predniesol riadnemu valnému zhromaždeniu Návrh
predstavenstva na zúčtovanĺe straty za rok 2O2o vovýške 879 2gg,35 EUR. Návrh predstavenstva na
zúčtovanĺe stratyza rok 2020 je prílohou č.7 zápisnĺce. Návrh na zúčtovanie straty za rok2O2O mali akcionárĺ
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k dispozícĺi na webovom sídle stránke spoločnosti http://www.plastika.sk/o-nas/dokumentv/informacie-pre-
akcionarov/, v spoločnosti 30 dní pred konaním RVZ a v deň konania RVZ v mieste konania RVZ.

lng. Jozef šnegoň predniesol riadnemu valnému zhromaždenĺu Správu nezávislého audítora o overení
riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2020. Audit účtovnej závierky za rok 2020 vykonala spoločnosť
|NTERAUDlT Group, s'r.o. Bratislava, so sídlom šancova LozlA,831 04 Bratislava, lČo 35 743 4o9, s licenciou
Slovenskej komory audítorov číslo 168, registrácia: obchodný register okresného súdu Bratislava l, oddiel Sro,
vložka 16969/8. Správa nezávislého audítora zo dňa 30' júna 202t je obsiahnutá vo Výročnej správe za rok
2020, ktorá je prílohou č. 5 zápisnice.

K tretiemu bodu progromu:

Spróvd dozornei rqdv o kontrolnei činnosti za rok 2020, stanovisko dozornei rodv k riadnei individuólnei
účtovnei závierke za rok 2020 a návrhu na zúčtovanie stratv za rok 2020

lng. Jozef šnegoň predniesol riadnemu valnému zhromaždeniu Správu dozornej rady o kontrolnej
činnosti za rok202o, stanovisko dozornej rady k riadnej indivĺduálnej účtovnej závĺerke za rok2o2o a návrhu
na zúčtovanie straty za rok 2020.

V správe dozornej rady sa konštatuje, že dozorná rada sa pri výkone svojej činnostĺ zamerala hlavne na:
o kontrolu plnenia uznesení prijatých na riadnom Valnom zhromaždení, ktoré sa konalo dňa 09.07.2020;
o prĺebežné hodnotenie dosiahnutých výsledkov v hlavných činnostiach, s nadväzným posúdením vývoja

rozhodujúcich ekonomĺckých ukazovateľov v beŽnom a V porovnatel'nom období, ako aj na kumulatívne
plnenie zámerov schváleného podnikatelského plánu

o pravidelné sledovanie vývoja predajných výsledkov podl'a jednotlivých skupín výrobkov;
. stav vývoja záväzkov a pohľadávok po lehote splatnosti;
o plnenie prijatých opatrení smerujúcich k znižovanĺu fixných nákladov;
. stav vlastného imania Spoločnosti;
. Vyhodnocovanie priebežných ekonomických výsledkov a plnenie zámerov podnĺkateľských plánov

dcérs kych spoločností;
o dodržiavanie stanov Spoločnosti a všeobecne záväzných predpisov;

' na zasadnutia dozornej rady sa zÚčastňovali výkonný riadĺtel', vedúci prevádzok. Dozorná rada prijímala
uznesenia s odporúčaniami pre výkonný manaŽment s cielbm dosahovať priaznivé hospodárske výsledky a
zlepšovanie činnostĺ spoločnostĺ.

V správe dozornej rady sa konštatuje, že dozorná rada venovala pozornosť príprave a samotnému priebehu
audítorského overovania účtovnej závierky. Preskúmala výkazy riadnej účtovnej závierky zostavenej
k3t't2.2a20 a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku, straty za rok 2020. Pri kontroĺe formálnej
správnosti vedenĺa účtovníctva a spracovania účtovnej závierky dozorná rada preverĺla položky Súvahy
a Výkazu ziskov a strát a zobrala na vedomie správu nezávĺslého audítora spoločnosti lNTERAUDlT GRoUP,
s.r.o., s licenciou SKAU číslo 168.

Dozorná rada súhlasí so stanoviskom audítora, že: ,,Podl'a nášho názoru, okrem vplyvu skutočnosti opísanej v
odseku Základ pre podmienený názor, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej
situácie spoločnosti Plastika, a.s. k 3].. decembru 2020, výsledku jej hospodárenia a peňažných tokov za rok
končiaci sa k uvedenému dátumu podl'a zákona č.43t/2oo2 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
{d'alej len,,zákon o účtovníctve")'" Dozorná rada upozornila na skutočnosd že tržby spoločnosti v sledovanom
období boli nízke, čo bolo spôsobené nepriaznivým vývojom v oblasti výroby a predaja plastových výrobkov.
Spoločnosť v sÚčasnosti nedosahuje potrebné tržby na pokrytie nákladov vynaložených na prevádzku a zároveň
nedisponuje peňažnými prostriedkami z prevádzkovej činnosti na splácanie záväzkov. Spoločnosť postupne
znižuje objem záväzkov predajom nepotrebného majetku. Táto situácia naznačuje, že existuje neistota, ktorá
môže vyvolať pochybnosti o schopnosti Spoločnosti nad'alej nepretržite pokračovať v činnosti. Spoločnosť má
vypracované strategické postupy, ktoných cielbm je stabilizácia spoločnosti.

Dozorná rada po celkovom preskúmaní riadnej individuálnej účtovnej závierky odporÚčala rĺadnemu
valnému zhromaždeniu schváliť:
- riadnu ĺndividuálnu účtovnú závĺerku akcĺovej spoločnosti zostavenÚ k 31'.I2.2O2O s dosiahnutým

výsledkom hospodárenia po zdanení, t.j. stratou vo výške 879 299,35 EUR
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- návrh predstavenstva spoločnosti na zaúčtovanie straty vyčíslenej v riadnej indivĺduálnej účtovnej závierke
vo výške 879 z99,35 EUR na účet neuhradenej straty minulých rokov'

Dozorná rada odporučila predstavenstvu Spoločnosti, aby bol rĺadnemu valnému zhromaždeniu predloŽený
návrh na výkon auditu účtovnej závierky zarok2021'spoločnosťou lNTERAUDlTGroup, s.r.o., so síd|om Šancová
ulica 102/A,831 04 Bratĺslava, Licencia SKAU č. 168, zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava l,
oddĺelSro, vložka č' L6969/B'

Správa dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2020, stanovisko dozornej rady k riadnej
individuálnej účtovnej závierke za rok 2020 a návrhu na zúčtovanie straty za ľok 2020 je prílohou č. 8
zápisnice.
Po vypočutí;

' Správy predstavenstva o podnikatelskej činnosti a stave majetku spoločnosti za rok 2020, ktorá je
súčasťou Výročnej správy spoločnosti za rok2O2O,

r Návrhu predstavenstva na zúčtovanie straty za rok2020 vo výške 879 299,35 EUR,

Správy nezávislého audítora o overení riadnej ĺndividuálnej účtovnej závierky za rok2O2o,

Správy dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2020, stanoviska dozornej rady k riadnej individuálnej
účtovnej závierke za rok2O2O a návrhu na zúčtovanie straty za rok 2020

vyzval predseda riadneho valného zhromaždenĺa lng. Mĺlan Mačala akcionárov na dopyty, prípadne
pripomienky k predneseným materiálom. Žiaden z akcionárov nevystúpil, že má dopyty a otázky
k predneseným materiálom. Stanovisko predstavenstva k 3. bodu programu ľiadneho valného zhromaždenia
je prílohou č.9 teito zápisnice.

K štvrtému bodu programu:

Schválenie riddnei individuálnei účtovnei závierkv k 37.72.2020 a návrhu na zúčtovanie stratv za rok
2020

Predseda riadneho valného zhromaždenia predniesol akcionárom návrh predstavenstva na schválenie
riadnej individuálnej účtovnej závĺerky k 31' 12' 2O2o a na zúčtovanie straty za rok2O2O. Návrh predstavenstva
na schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky je prílohou č. 7 zápisnice, Žiaden z akcionárov
nepredložil iný návrh na schválenie riadnej indivĺduálnej účtovnej závierky k 31. 12. 2020 ana zúčtovanie straty
za rok 2020- Predseda riadneho valného zhromaždenĺa dal hlasovať o schválení riadnej individuálnej účtovnej
závierky k37. 12. 2o2o a o návrhu predstavenstva na zúčtovanie straty za rok 2o2o. Po vykonaní hĺasovania
riadne valne zhromaždenie prijalo nasledovné

Uznesenie č. 2/RVZ/2020I

Riadne vaĺné zhromaždenie schval'uje riadnu individuálnu účtovnú závieľku spoločnosti Plastika, a.s.
k 3l,t2.z02o a návrh na zúčtovanie straty za rok 2o2O nasledovne:

Výsledok hospodárenia za rok 2O2opo zdanenívo výške -87g2gg,35 EUR zúčtovať na účet
neuhradená strata minulých rokov.

VÝsledkv hlosovanio č. 2

a Na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií8 604 543 ks predstavujÚcich 92 619 13o
platných hlasov, teda 90,8 %základného ĺmania Spoločnosti,

b. za nte predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 92619 13o hlasov, teda 100%
z celkového počtu prítomných hlasov,

c. proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkového
počtu prítomných hlasov,
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d. hlasovania sa zdržali akcionári vlastniacĺ 0 hlasov, teda 0,00 %oz celkového počtu prítomných hlasov



Predseda riadneho valného zhromaždenia lng' Milan Mačala konštatoval, že riadne valné zhromaždenie
uznesenie č' 2/RvZ/z021 prija|o loo o/o hlasov prítomných akcionárov. Písomné potvrdenie o v'ýsledku
hlasovania č. 2 je prílohou č. 10 zápisnice.

Predseda riadneho valného zhromaždenia lng. Mĺlan Mačala skonštatoval, že riadne valné zhromaždenie
zobralo konkludentne na vedomie:

Správu predstavenstva o podnikatellkej činnosti a stave majetku spoločnosti za rok2O2o,

Výročnú správu spoločnosti za rok 2020

Správu nezávislého audítora o overení riadnej individuálnej účtovnej závieľky k 31. 12.2o2o

5právu dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok2o2O, stanoviska dozornej rady k ľiadnej individuálnej
účtovnej závierke za rok2o2O a návrhu na zúčtovanie straty za rok2O2O

K piatemu bodu programu:

Schvólenie audítora na overenie účtovnei zóvĺerkv za rok 2027

Predseda riadneho valného zhromaždenia lng. Milan Mačala vyzval lng. Jozefa šnegoňa, aby
predniesol návrh predstavenstva na schválenie audítora na overenĺe účtovnej závierky za rok 2o2L. lng.
Jozef šnegoň informoval akcionárov, že v súlade s článkom Xl, bod 17. písm. a) stanov spoločnosti a
v súlade s ust. 5 ]'9 zákona č.43t/2oo2 Z. z. o účtovníctve predložilo predstavenstvo návrh na schválenie
spoločnosti lNTERAUDlT Group, s.r.o. so sídlom šancova 7oz/^,83104 Bratislava, lČo 35743409, Licencia
SKAUč. 168,zapísanávobchodnomregistri okresnéhosúduBratislavaĺ,oddĺel: Sro,vložka č'1'6969/8za
audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2o2L. Návrh predstavenstva na schválenie audítora na
overenie účtovnej závierky za rok 2021 je prílohou č. 11 zápisnice. Dozorná rada vykonávajúca činnosti
výboru pre audĺt na svojom zasadnutí dňa 29.7.2021 odporučila valnému zhromaždeniu predloŽený návrh
schváliť. Predseda riadneho valného zhromaždenia lng. Milan Mačala vyzval akcĺonárov na pripomienky
k tomuto návrhu. Akcionári nemali žiadne pripomienky k predloženému návrhu. Predseda rĺadneho
valného zhromaždenia lng. Milan Mačala dal hlasovať o schválení audítora na overenie účtovnej závierky
za rok202t. Po vykonaní hlasovania riadne valné zhromaždenie prijalo nasledovné

Uznesenie č. 3/RVZ/2021;
Riadne valné zhromaždenie schval'uje spoločnosť INTERAUD|T Group, s.r'o. so sídlom šancova LoL/A,
831 04 Bratislava, lčo 35743409, Licencia SKAU č. 168, zapísanú v obchodnom registri okresného súdu
Bratĺslava l, oddiel: Sro, vložka č. t696glB za audítora na overenie účtovnej závierky spoločnosti
Plastika, a.s, za rok 2021.

VÝsledkv hlasovania č. j

a Na hlasovaní boli prítomní akcĺonári s celkovým počtom akcií8 604 543 ks predstavujúcich 92 679 t3o
platných hlasov, teda 90,8 %základného imania Spo|očnosti,

b. za lenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 926Lg !3o hlasov, teda 10o%
z celkového počtu prítomných hlasov,

c. proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastnĺaci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkového
počtu prítomných hlasov,

d. hlasovania sa zdržali akcionári vlastniaci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkového počtu prítomných hlasov.

Predseda rĺadneho valného zhromaždenia lng. Milan Mačala konštatoval, že riadne valné zhromaždenie
uznesenĺe č. 3/Rvz/2021 prijalo too % hlasov prítomných akcionárov. Písomné potvrdenie o výsledku
hlasovania č.3 je príloho u č. L2 tejto zápisnice.
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K šiestemu bodu programu

Odvolanie podpredsedu predstavenstva

Predseda riadneho valného zhromaždenia lng. Milan Mačala predniesol akcionárom návrh predstavenstva na
odvolanie JUDr. Vladimíra Balaníka z funkcie podpredsedu predstavenstva s účinnosťou odo dňa 02.09.2021.
Návrh predstavenstva na odvolanie podpredsedu predstavenstva je prílohou č. 13 zápisnice. Predseda
riadneho valného zhromaždenia lng. Milan Mačala vyzval akcionárov na pripomienky k tomuto návrhu'
Predseda riadneho valného zhromaŽdenia lng. Milan Mačala dal hlasovať o odvolaníJUDr. Vladimíra BalanÍka
z funkcie podpredsedu predstavenstva s Účinnosťou odo dňa 02.09'2021. Po vykonaní hlasovania riadne valné
zhromaždenie prijalo nasledovné

Uznesenie č. 4/RVZ/2021:
Riad

a. s. s účĺnnostbu odo dň

VÝsledkv hIasovanio č. 4

Balaníka, narodeného
z funkcie podpredsedu predstaven

lJ,oane
stva spoločnosti Pla

zh ie odvoláva JUDľ. Vladimíra
m

číslo
stíka,

a 02.09

a. na hlasovaní boli prítomníakcionári s celkovým počtom akcií 8 604 543 ks predstavujÚcich 92 6].9 13o
platných hlasov, teda 90,8 % základného imania Spoločnosti,

b. za ente predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 92 619 13o hlasov, teda 100%
z celkového počtu prítomných hlasov,

c' proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcĺonári vlastniaci 0 hlasov, teda 0,00 7o z cetkového
počtu prítomných hlasov,

d' hlasovania sa zdržali akcionári vlastniaci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkového počtu prítomných hlasov.

Predseda riadneho valného zhromaždenia lng. Milan Mačala konštatoval, že riadne valné
zhromaždenie uznesenie č. 4/Rvz/2o21 prijalo 100 % hlasov prítomných akcionárov. Písomné potvrdenie o
výsledku hlasovanĺa č.4 je prílohou č. 14 tejto zápisnice.

K siedmemu bodu programu

Volb' čl"n' p'"d.t"u"n'tu". u.č"ni" podpr"dr"du pr"drt"u"nrtu"

Predseda riadneho valného zhromaždenĺa lng. Mĺlan Mačala predniesol akcionárom návrh predstavenstva na
zvolenie lng. Mĺlana Mačalu do funkcie člena predstavenstva. Návrh predstavenstva na voľbu člena
predstavenstva a určenie podpredsedu predstavenstva je prílohou č. 15 zápisnice. Predseda riadneho valného
zhromaždenĺa lng. Mĺlan Mačala vyzva l akcionárov na prĺpomienky k tomuto návrhu. lng. Jozef šnegoň,
splnomocnený zástupca akcionára FlN AS|5T, a.s. a Druhá strategĺcká, a.s' s počtom 926tg 130 prítomných
hlasov, čo predstavuje podiel go,8 

%o na základnom imaní
redstavenstva I Miĺana

nstva sp a.s. na é obdobĺe piatich (5) rokov s účinnostbu odo
dňa 03.09.2021." Prítomní členovia predstavenstva s návrhom zástupcu akcionára súhlasili. Predseda riadneho

volbe lena

Í-
podpredsedu predstave

Spoločnosti predniesol návrh, aby riadne valné
Mača|u, narodeného rD rodne číslo
do funkcie člena predstavenM a určilo ho za

enstva
s účinnosťou odo dňa 03.09.2o2!.,. Po vykon

,rRiad valné zh
bytom
predstave

Milana Mačalu, na
do funkcie člena

osti Plastika, a.s na funkčne obdobĺe piatich (5) rokov

-

preostavenstva a leho

aní hlasovania riadne valné zhromaž
Uznesenie č. 5/RVZI2021:

denie prijalo nasledovne

lng. Milana Mačalu, narodeného

-rodnéčíslo-

do funkcie člena pred stavenstva a určuje ho za podpredsedu
funkčné obdobie piatich (5) rokov s účinnostbu odo dňa

7

03.o9'zo2Ĺ."
spoločno

e volí

na



a.

b

c.

Výsledkv hlasovania č. 5

na hlasovaní boli prítomníakcionári s celkovým počtom akcií8 604 543 ks predstavujúcĺch 92 619 ].30

platných hlasov, teda 90,8 % základného imania Spoločnosti,

za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniacĺ 92 619 130 hlasov, teda 100%

z celkového počtu prítomných hlasov,

proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkového
počtu prítomných hlasov,

d. hlasovania sa zdržali akcionári vlastniaci 0 hlasov, teda 0,00% z celkového počtu prítomných hlasov

Predseda riadneho valného zhromaždenia lng. Milan Mačala konštatoval, Že riadne valné
zhromaždenie uznesenie č. 5lRvZ/202L prijalo 100 % hlasov prítomných akcionárov' Písomné potvrdenie o

výsledku hlasovania č.5 je prílohou č' 16 tejto zápisnice.

K ôsmemu bodu programu

Schválenie zmenv stanov spoločnosti

Predseda riadneho valného zhromaždenia lng. Milan Mačala predniesol akcionárom návrh
predstavenstva na schválenie zmeny stanov spoločnosti. Návrh predstavenstva na schválenie zmeny
stanov spoločnosti je prílohou č. 17 zápisnice. Predseda riadneho valného zhromaždenia lng' Milan
Mačala vyzval akcionárov na pripomienky k tomuto návrhu. Akcionári nemali žiadne pripomienky
k predloženému návrhu. Predseda rĺadneho valného zhromaždenia lng. Milan Mačala dal hlasovať
o schválení zmeny stanoV spoločnosti. Po vykonaní hlasovania riadne valné zhromaždenie prijalo
nasledovné

Uznesenie č.6/RVZ/2021:

Riadne valné zhromaždenie schval'uje zmenu stanov spoločnosti Plastika, a.s. nasledovne:

text, ktorého znie nasledovne: ,,schválenie a odvolanie audítora"

text, ktorého znie nasledovne: ,,schválenie vytvorenia a použitia kapitálového fondu z príspevkov
akcionárov"

text, ktorej znie nasledovne: ,,návrhy na schválenie vytvorenia a použitia kapitálového fondu
z príspevkov akcionárov"

ktorého znie: ,,odporúčanie pľe predstavenstvo na schválenie alebo odvolanie audítora, ktoré
predstavenstvo predkladá valnému zhromaždeniu".

uvedený v poslednej vete, ktorá znĺe i ,, Zmena stanoV schválená mimoriadnym valným zhromaždením
spo|očnosti dňa 11.12.2019" a nahrádza sa textom, ktorý znie: Zmena stanov schválená riadnym
valným zhromaždením spoločnosti dňa 02.09.z0zL.
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a.

b.

c.

VÝsledkv hlasovania č. 6

na hlasovaní boli prítomní akcĺonári s celkovým počtom akcií8 604 543 ks predstavujúcĺch 92 6].9 13o
platných hlasov, teda 90,8 % základného imania Spoločnosti,

za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 92 619 13o
z celkového počtu pľítomných hlasov,

hlasov, teda 100%

proti schváleniu predloŽeného návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkového
počtu prítomných hlasov,

d. hlasovania sa zdržali akcionári vlastniaci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkového počtu prítomných hlasov'

Predseda riadneho valného zhromaždenia lng' Milan Mačala konštatoval, že riadne valné
zhromaŽdenie uznesenie č. 6/RvZ/2021 prijalo ].00 % hlasov prítomných akcionárov. Písomné potvrdenie o
výsledku hlasovania č.6 je prílohou č. 18 tejto zápisnice.

K deviatemu bodu progromu:

Podnikdtekký plán spoločnosti na rok 2027

V súlade so stanovami spoločnosti informoval predseda predstavenstva lng. Roman šustek
prítomných akcionárov o základných ukazovatelbch podnikatelského plánu Plastika, a.s. na rok 2021.
Akcionárov informoval o hlavnom cieli, ktorý plánuje spoločnosť dosiahnuť v roku 2021 a tým je zvrátenie
nepriaznivého trendu v hospodárení, udržanie stálych zákazníkov, získanie nových zákazníkov, dosĺahnuť
zvýšenie predaja. Spoločnosť má zámer presvedčiť zákazníkov kvalitou svojich výrobkov a cenou. Podnikatelský
plán na rok 202t bol akcionárom k dispozícii v sídle spoločnosti v lehote 30 dní pred dňom konania valného
zhromaždenĺa a všetkým účastníkom riadneho valného zhromaždenĺa bol k dispozícĺi pri prezentácĺĺ.
Stanovisko predstavenstva k 9. bodu programu riadneho vatného zhromaždenia je prílohou č. 19 zápisnice.
Po informovaní o zámeroch obsiahnutých v podnikatelskom pláne na rok 2O2I vyzval predseda riadneho
valného zhromaždenia lng. Milan Mačala akcionárov na dopyty. Prítomní akcionári nemali žiadne dälšie dopyty
k predneseným ĺnformáciám k Podnikateĺ'skému plánu na rok2027.

K desiatemu bodu programu:

Záver

Po prerokovaní všetkých bodov programu predseda riadneho valného zhromaždenĺa pod'akoval
prítomným akcionárom za aktívnu účasť a riadne valné zhromaždenie ukončil o 10,30 h.

Zápĺsnica z rokovania riadneho valného zhromaždenia je vyhotovená v štyroch exemplároch

V Nitre, dňa 02. septembra 202L

lng. Milan Mačala- preds RVZ JUDr. Jana ostatníková -

lng. Rom šustek - overovatel' lng' Jozef Šnegoň - ove

zapisovatel'ka
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Prílohy:

t.

z.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

t2.

13.

14.

15.

1.6.

t7.

18.

19.

Oznámenie o konaní riadneho valného zhromaždenia

Listina prítomných akcionárov

Návrh predstavenstva na vol'bu orgánov riadneho valného zhromaždenia.

Písomné potvrdenĺe o výsledku hlasovania č. 1

Výročná správa spoločnosti za rok 2020, obsahujúca riadnu individuálnu účtovnú závierku k 3L. tz'
2020 a Správu nezávislého audítora zo dňa 30. júna 2021

Stanovisko predstavenstva k 2. bodu programu riadneho valného zhromaždenia

Návrh predstavenstva na schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a na zúčtovanie straty za

rok 2020

Správa dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok2020, stanovisko dozornej rady k riadnej

individuálnej účtovnej závierke zarok2020 a návrhu na zúčtovanie straty za rok 2020

Stanovisko predstavenstva k 3. bodu programu riadneho valného zhromaždenia

Písomné potvrdenie o výsledku hlasovania č'2

Návrh predstavenstva na schválenĺe audítora na overenie účtovnej závierky za rok2021

Písomné potvrdenie o výsledku hlasovania č.3

Návrh predstavenstva na odvolanie podpredsedu predstavenstva

Písomné potvrdenie o výs|edku hlasovania č'4

Návrh predstavenstva na volbu člena predstavenstva, určenie podpredsedu predstavenstva

Písomné potvrdenie o výsledku hlasovania č.5

Návrh predstavenstva na zmenu stanoV spoločnosti

Písomné potvrdenie o výsledku hlasovania č.6

Stanovisko predstavenstva k 9' bodu programu riadneho valného zhromaždenia
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