
1) v článku I. sa dopĺňa nový bod 5., ktorý znie: „Spoločnosť je súkromná akciová 

spoločnosť.“, 

2) v článku III. sa doterajšie znenie bodu 3. nahrádza týmto znením: „Základné imanie je 

rozdelené na spolu 9.073.997 (slovom deväť miliónov sedemdesiattritisíc 

deväťstodeväťdesiat sedem) kmeňových akcií v zaknihovanej podobe, pričom 692.750 

(slovom šesťstodeväťdesiatdvatisíc sedemstopäťdesiat) akcií má formu na doručiteľa, 

s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 2,-EUR (slovom  dve euro), 217.037 

(slovom dvestosedemnásťtisíc tridsaťsedem) akcií má formu na meno, s menovitou 

hodnotou jednej akcie vo výške 3,-EUR (slovom tri euro) a 8.164.210 (slovom osem 

miliónov stošesťdesiatštyritisíc dvestodesať) akcií má formu na meno, s menovitou 

hodnotou jednej akcie vo výške 1,-EUR (slovom jeden euro).“, 

3) v článku III. sa v bode 5. vypúšťajú slová „na doručiteľa“, 

4) v článku IV. sa v bode 2. doterajšie znenie nahrádza týmto znením: „Akcie spoločnosti 

nie sú  prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu Slovenskej republiky.“, 

5) v článku IV. sa v bode 7. doterajšie znenie nahrádza týmto znením: „Pre akcie na 

meno zabezpečí spoločnosť vedenie zoznamu akcionárov spoločnosti podľa platnej 

právnej úpravy.“, 

6) v článku VI. sa v bode 5. doterajšie znenie nahrádza týmto znením: „Na uplatnenie 

práva účasti na valnom zhromaždení, práva hlasovať na ňom, požadovať od neho vysvetlenia 

a uplatňovať  návrhy určí rozhodujúci deň predstavenstvo.“, 
7) v článku VI. bod 9.  doterajšie znenie sa nahrádza týmto znením: „ Hlasovacie právo 

patriace  akcionárovi  sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každé  1 

euro  ( slovom jedno  euro ) bude pripadať jeden hlas.“   

8) v článku VI. sa v bode 11. doterajšie znenie nahrádza týmto znením: „Rozhodujúci deň na 

určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu určí valné zhromaždenie, ktoré 

rozhodlo o rozdelení zisku spoločnosti; ak valné zhromaždenie rozhodujúci deň neurčí, je 

týmto dňom deň uplatnenia práva na dividendu akcionárom.“, 
9) v článku VI. sa v bode 12. vypúšťa druhá veta, 

10) v článku VI. sa v bode 13. vypúšťajú slová „posledná veta“, 

11) v článku VIII. sa v bode 6. vypúšťajú piata a šiesta veta, 

12) v článku VIII. sa vypúšťa bod 9., doterajšie body 10. až 24. sa prečíslujú, 

13) v článku VIII. sa doterajšie znenie bodu 13. (pôvodne bod 14.) nahrádza týmto 

znením: „Na žiadosť akcionára, alebo akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých menovitá 

hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania predstavenstvo zaradí nimi určenú 

záležitosť na program rokovania valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie je povinné túto 

záležitosť prerokovať. Žiadosť o doplnenie programu musí byť odôvodnená alebo k nej musí 

byť pripojený návrh uznesenia valného zhromaždenia, inak sa valné zhromaždenie nemusí 

takouto žiadosťou zaoberať. Ak žiadosť o zaradenie nimi určenej záležitosti bola doručená po 

zaslaní pozvánky na valné zhromaždenie alebo po uverejnení oznámenia o konaní valného 

zhromaždenia,  predstavenstvo uverejní  a zašle doplnenie programu valného zhromaždenia 

spôsobom ustanoveným zákonom a určeným stanovami na zvolávanie valného zhromaždenia 

najmenej desať dní pred konaním valného zhromaždenia. Ak takéto oznámenie doplnenia 

programu valného zhromaždenia nie je možné, možno zaradiť určenú záležitosť na program 

rokovania valného zhromaždenia len podľa ust. § 185 ods. 2 Obchodného zákonníka. 

Predstavenstvo  je povinné oznámenie doplnenia programu zaslať a uverejniť do 10 dní pred 

konaním valného zhromaždenia vždy, ak ho akcionári podľa ust. § 181  ods. 1 Obchodného 

zákonníka doručia najneskôr 20 dní pred konaním valného zhromaždenia“, 
14) v článku VIII. sa doterajšie znenie bodu 14. (pôvodne bod 15.) nahrádza týmto 

znením:  „Oznámenie o konaní valného zhromaždenia uverejňuje predstavenstvo spoločnosti  

v lehote najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia v periodickej tlači  

s celoštátnou pôsobnosťou. Pozvánku na valné zhromaždenie v rovnakej lehote predstavenstvo 



odošle poštou na adresu akcionára. Pozvánka na valné zhromaždenie a oznámenie o konaní 

valného zhromaždenia musí obsahovať všetky náležitosti ustanovené právnymi predpismi.“, 
15) v článku VIII. sa body 16. a 17. (pôvodne body 17. a 18.) vypúšťajú a body 18. až 23. 

(pôvodne 19. až 24.) sa prečíslujú, 

16) v článku VIII. v bode 16. (pôvodný bod 19.) sa v úvodnej vete doterajšie znenie 

nahrádza týmto znením: „Oznámenie o konaní valného zhromaždenia a pozvánka na valné 

zhromaždenie obsahuje tieto údaje“ a vypúšťajú sa písmená f) až k), ostatné sa premenujú 

a v písmene g) (pôvodne m)) sa slová „l) a m) tohto bodu“ nahrádzajú slovami „f) tohto 

bodu)“, 
17) v článku VIII. sa v bode 17. (pôvodne bod 20.) doterajšie znenie nahrádza týmto znením: 

„Spoločnosť uverejní najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia na svojej 

internetovej stránke oznámenie o zvolaní valného zhromaždenia s údajmi podľa bodu. 16 

tohto článku.“, 

18) v článku IX. sa v bode 10. vypúšťa druhá veta, 

19) v článku IX. sa v bode 11. znenie druhej vety nahrádza týmto znením: „Zápisnice  o 

valnom zhromaždení spolu s oznámením o konaní valného zhromaždenia, pozvánkou na valné 

zhromaždenie a zoznam prítomných akcionárov spoločnosť uschováva po celý čas jej 

trvania.“, 
20) v článku X. bod 1. znenie tretej vety sa nahrádza týmto znením: „Hlasuje sa s 

hlasovacími lístkami“ . 

21) v článku XII. sa vypúšťa bod 14. doterajšie body 15. až 25. sa prečíslujú, 

22) v článku XXI. sa v bode 1. vypúšťajú slová „uverejňujúcej burzové správy“, 

23) v článku XXIV. sa na konci znenie posledného odseku nahrádza týmto znením: 

„Zmena stanov schválená mimoriadnym valným zhromaždením spoločnosti dňa 

21.12.2021.“. 

 


