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Notáľska zápisnica
napísaná v Notárskom úrade JUDr. Aleny Motyčkovej, so sídlom v Nitre, Štefánikooa
trieda 52, dňa 2|.I2'202ĺ (slovom dvadsiateho pľvého decembra roku dvetísícdvadsatJeden)

notaľom JUDr. Alenou Motyčkovou.--_--_----'

-_-Dňa zI '|z.2021 (slovom dvadsiateho pľvého decembľa ľoku dvetisícdvadsatJeden) som sa

dostavila na požiadanie Ing. Milana Mačalu, podpľedsedu pľedstavenstva spoločnosti

Plastika, a's'' na miesto samé, do zasadacej miestnosti administľativnej budovy spoločnosti

Plastika, a's. na adrese Novozámocka2Z2C, Nitra 5, PsC 949 05, ICo; 00 152 781, aby som

Priebeh minroľiadneho valného zhromažd
-spoločnosti Plastika'

pÍl

tL c!

--_Na deň 21.|).zaT (slovom dvadsiateho prvého decembra roku dvetisícdvadsatJeden)

o 10'00 hod. predstavenstvo akciovej spoločnosti Plastika, a's'' so sídlom Novozámocká
222C, Nitra 5, PSČ 949 05, IČo:00 l52 78I, ktorá je zapisaná v Obchodnom registĺi
okľesného súdu Nitra' oddiel Sa, vloŽka č. l83/I{ (v ďalšom texte aj len,,Spoločnosť"),
zvolalo mimoriadne valné zhtomaŽdenie akcionaľov Spoločnosti (ďalej aj len ,,MvZ*)
s nasledovným programom ]---_--

l . otvorenie valného zÁĺomaždenia---------_
2. Vol'ba orgánov valného zbromaždenia - predsedu, zapisovatel'a, oveľovateľov ápisnice
a osôb poverených sčítaním hlasov-'_'--
3' Roáodnutie o ukončení obchodovania s akciami Spoločnosti na Buľze cenných papierov

v Bľatislave' a.s' a o tom, Že Spoločnosť prestáva byt'verejnou akciovou spoločnosťou a stáva

sa súkromnou akciovou spoločnost'ou-_-___-----
4. Roztrodnutie o premene podoby a formy akcií Spoločnosti tsIN Cs0008466454 zo

zaknihovaných na doručiteľa na listinné na meno a o änene foľmy akcií ISIN SKl120010733

a ISIN SKl120010907 z doručitel'a na meno--_

5. Rozhodnutie o zmene stanov-----
6. Rozhodnutie o nákupe vlastných akcií-----*

K prvému bodu programu: otYorenie valného zľrromaždgnia

-jMimoriadne valíé a''o'"azaa'i. 1ľalej aj ako ,,MVZ") otvoľil o 10:00 hod. Ing. Milan

Mačala" výkonný riaditel' a podpľeclseúa predstaverrstva Plastika a.s., kÍoý bol poverený

pľedstavcnstvorrt Spoločnosti-vedením MyZ do zvolenia jeho preĺlsedu podľa $ 188 ods. l
veta druhá obchodného zákonníka a čl. IX ods. 7 stanov Spoločnosti.____----__--

_-_Ing. Milan Mačala privítal prítomných a skonštatoval' žoboli splnené všetky podmienky na

konanie tohto rÝNZ v zmysle ustanovenĺ prĺslušných právnych 
'predpisov 

a stanov

Spoločnosti - uveĺejnením oznámenia okonaní |ýIYZ vdenníku Pravda dna 19'1ĺ.202l
(siovom devätnásteho novembra roku dvetisícdvadsaťjeden), na webovom sídle a uradnej



tabuli spoločnosti od l9. I1.2021 (slovom devätnásteho novembra ľoku dvetisícdvadsatJeden)
a v Centrálnej evidencii rogulovoných infoľmáciĺ Niíľoclrrcj birrrky Slovenska' Ýs"ttý
mateľiály, ktoré boli pľerokúvane na MYZ, holi akcionarom k diópozícii k nohliadnutíu
v sídle Spoločnosti atiež na webovom sídle Spoločnosti' Rozhodujúciň dňom na uplatnenie
práva účasti akcionĺĺra naMYZje podl'a $ l80 ods. 2 obchodného zákonníka 1ďae1 ato
,,ObchZ") deň L8.L2'202I (slovom osemnásteho decembra roku dvetisícdvaosatjeaen;.
Prezentácia sa uskutočnila vmieste konania MYZ dňa 2l.I2.202| (slovom dvadsiateho
prvého decembra ľoku dvetisícdvadsatJeden) od 9,00 lrod. do 9.45 hod. Pľi pľezentacii sapreukrtali akcionáľi právnické osoby originálom (úradne overenou kópiou) vypisu
z obchodného registra. Akcionári boli v oznámení upozornení, Že úplné 

"n"ni. 
dokumentov

a návľhy uznesení mimoriadneho valného zhľomaždenia sú zveľejnené na webovom sídle
spoločnosti a možnosť osobne nahliadnuť avyžiad'at' si úplné zňenie dokumentov v sídle
spoločnosti v lehote 30 (stovom tridsat) dní pred dňom konania mimoriadneho valného
iltomaždenia v pľacovných dňoch od 9.00 h do 14.00 h., pľípadne ich zaslanie na nimi
uvedenú adľesu na svoje nríklady a nebezpečenstvo. V deň kônanía MvZ sa nachádzali
dokumenty, ktoré budú prerokovávane naMYZ v mieste konania MvZ.------
---V oznĺímení o konaní MyZ boli akcioniíri upozomení a ľiadne poučení o svojich pľávach
podl'a$l80ods. lobchZ;podl'agl8tods. Iobcltz,gtS4ods.taglgOeob;hz;:Udaje
a úplné znenie dokumentov, ktoľé sa pľerokúvali v rámci progľamu mimoriadneho vahéňo
zhľomaŽdenia podl'a $ l84a ods. 2 písm. a) aŽ e) obchZ boli uveľejnené webovom sídle
Spoločnosti http',//olu'tika.sVo-nu'/dokum.nty/informaci."-pre akcion*ovl;--:------*
Ing' MilanMačala oznámil, ženaMYZ súprítomní dvaja akcionaúlastniaci:-------' 223.296 (slovom dvestodvadsat'tritisíc dvestodevät'desiatšesť) ks akciĺ s menovitou
hodnotou jednej akcie vo výške 2,O0 e (slovom dve eurá),-
- 2l7.037 (slovom dvestosedemnasťtisíc tľidsat'sedem) ks akcií s menovitou hodnotou jednej
akcie vo výške 3,00 € (slovom tri eurá),---

8.l64,zla (slovom osemmiliónov jednostošest'desiatštyritisíc dvestodesať) ks akcií
s menovitou hodnotou jednej akcie vo vyške 1,00 € (slovom jedno euro
čo pľedstavuje podiel 90,8 0/o (slovom deväťdesiat celých osem desatín peľcenta) na
základnom imaní Spoločnosti a92.619.l30 (slovom deväťdesiatdvamiliónov
šest'stodevätnást'tisíc stotľidsat') prítomných hlasov'-----
-__Právo akcionára zúčastniť sa na MVZ bolo oveľené pri pľezentácii na základe Zoz|lamu
akcionárov emitenta k rozhodujúcemu dňu pre uplatnenie práva účasti akcionara na MYZ
uvedenému v oznámení o konaní MvZ, ktorym bol l8.l2.202l (slovom osemnásteho
decembra roku dvetisícdvadsatJeden). Výpis akcionáľov z Centrálneho depozitaľa cenných
papieľov SR bude aľchivovaný spolu s jedným vyhotovením ápisnice zMYZ v sidle
spoločnosti . Mvzje schopné uznášať sa.-__-_----- _--------- _

---Dočasny predseda MYZ Ing' Milarr Mačala predstavil členov štatutáľneho orgĺtnu a
dozornej ľady, ktoľĺ sa zúčastňujú rokovania MYZ. Na MVZ sú pľítomní Ing. Leonaľdo
Valois člen pľedstavenstva, Ing. Jozef Šnegoň predseda dozoľnej 

'ďdy, 
ďal"j bóli pľítomní:

štatutiĺľny ásťupca oboch akcionárov Mgr. Juraj Široký MBA, Ing. Sylvia Rajtarová, JUDľ.
Jana ostatníková, Mgľ, Lukáš Hrkel', RNDr' Gabriela Trubíniová, a pľítomným tiež oznámil,
Že priebeh MvZ bude osvedčovať notaľ JUDľ. Alena Motyčková

--Dočasný pĺedseda MvZ Ing' Milan Mačala obozrámil účastníkov MvZ so zverejneným
pľogramom rokovania MvZ apo otvoreníMYZ pristupil k dľuhému bodu programu: Vol'ba
oľgánov valného zhrqmaždenia - nľedsqdu. zapisovatel'a" oveľovatel'ov,zápisnĺce a osôb
pqveľenÝch gčĺtaním hlasov
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vO---Ing. Milan Mačala predniesol návľh pľedstavenstva na voľbu oľgánov MvZ.-



Tľetia stľana-_---' _--

e

a --_Mimoriadne valnézhľomaždenievolí za:-----------pľedsedu valnéhozhromaždenia: Ing. Milana Mačalu---zapisov atelta: JUDr. Janu Os taÚníkovú-
-_-overovatel'ov zápisnice : rng. Leonaľda Valoisa, Ing.---osoby poverené sčítanĺm

Uznesenie č. I _---_----__-

JozeÍa Šnegoňa_-hlasov: Ing. Sylviu Rajtaľovú, RNDr. Gabľielu Tľubíniovú-_
---Zvalený predseda MVZ Ing. MilanvyjadrenÚ dôveru a d'alej viedol rokovanie

K tľetiemu bodu pľogramu: o



Štvrtá strana
počte 692 750 (slovom šest'stodeväťdesiatdvatisíc sedemstopät'desiat) akcií, menovitejhodnoty jednej akcie 2,00 euľ (slovom dvc cuľo), vytlanými vo tbrme na doľučitel'a naregulovanom trhu, ktoĺým ie Burza cenných papierov v Bratislave a.s. za podmienokapostupom podl'a $ 119 Zákona o cenných papieroch a rozhodlo o tom, že spoločnost'pľestáva byt' verejnou akcio vou spoločnosťou a stáva sa súkľomnouakciovou spoločnosťou'_-_--Tento návrh uznesenia č. 2 bol akcionáľom k dispozícii v sídle spoločnosti v lehote uľčenejna zvolanie MvZ a v deň konania MvZ pri prezentácii. K pĺedloŽenému náwhu neboližiadne otárky ani doplňujúce návrhy a bolo pristúpené k hlasovaniu ojeho schválení'Výsledky hlasov
--_Na hlasovaní bgli prítomnÍ akcionári celkoým počtom akcií 8 604 543 (slovoms
osemmiliónov šest'stošýľitisícpäťstoštyridsat'tľi) ks pľedstavujúcich 92 6i9 130 (slovomdevät'desiatdvamiliónov šest'stodevätnásttisíc stotridsat) platných hlasov, teda 90,9 %(slovom deväťdesiat celých osem desatínpercenta) zákl adneho imania Spoločnostía. za schválenie predloŽeného návrhu hlasovali akcionĺĺri vlastniaci 92 619 nA (slovom
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devät'desiatd vamil iónov šesťstodevätnást'tisíc stotridsat)hlasov, teda I 00% (slovom jednosto S,percent ) z celkového počtu ných hlasovpľítom
b. pľoti schváIeniu predloŽeného návľhu hlasovali akcionáľi vlastniaci 0 (slovom nula) hlasov,teda 0,00 % (slovom nula celá nula stotínpercenta) z celkovéhopočtu prítomných hlasovc. hlasovania sp, zdtž-ali akcionĺĺrivlastniaci 0 (slovom nula) hlasov, teda O,OO %o (slovom nulacelá nula stotín percenta) z celkového počtupľítomných hlasov'-----

FINASIST, a. s.' so síďom Tmavská cesta 27lB, Bľatislava 831 04, IČo: 35 703 66 1, spočtom hlasov vlastniaci 92.493.950 (slovom deväťdesiatdvamíl i ónov šýristodeväť-desiattľitisíc devät'stopät'desiat')---
_-_Dľuhá sÚľategická a.s. Tľnavská cesta 27/B,83t 04 Bratisl ava' IČo 35 705 O27

' 
s počtomhlasov 125.1S0 (slovom jednostodvadsat'paťtis íc stoosemdesiat

Pĺedseda MVZ Ing.Milan Mačala skonŠtatoval, že MYZ pľijalo 100 % (slovom jednostopercent) hlasov prítomných akcionárov nasledovné :_-_-

---Mimoľiadne valné zhromaždenie v súlade s ustanovením $ l54 ods.4 a $ 187 ods.l,písm. h) obchodného zákonníka a $ 170 ods.3 zákona o cenných papieľoch č.566/2001 iZ.z. rozhodlo o skončenÍ obchodovania so všetkými zakn
Plastika, a.s.' so sídlom Novozámocká 222C,949 0S Nitra

ihovanými
5, tČo: 00

akciami spoločnosti

obchodnom ľegistri Okresného súduNitľa, odd. Sa, vložka l83/N,
152 781, zapísanej v
ISIN cs00084ó6454v počte 692 7s0 (slovom šest'stodevät'desiatdvatisíc sedemstop ät'desiat) akcií, menovitejhodnoty jednej akcie 2,00 eur (slovom dve euro), vydanými vo foľme na doľučitel'a naľegulovanom trhu, ktorym je Buľza cenných papĺeľov v Bľatislave a.s. za podmienoka postupom podl'a $ 119 Zákona o cenných papieľoch a rozhodlo o tom

' 
že spoločnost'pľestáva byť veľejnou akciovou spoločnost'ou a stáva sa súkromnou akciovouspoločnos

K štvrtému bodu progľamu:
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Pľedseda MvZ Ing. Milan Mačala predniesol MVZ návľh predstavenstva na pľijatieuznesenia MvZ č. 3 v nasledovnom znení:----_-----
---MVZ rozhodio podl'a $ 187 ods.1, pĺsm' f/ a V obchodného zĺíkonnrka a $ 10 ods.2, $ 1lods.2 Zéú<ona o cenných papieľoch o zmene podoby a formy zaknihovaných akcií na
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Piata strana
doľučitel'a vydaných spoloÓnosťou Plastika, a.s. ISIN CS0009466454 v pof1'r 692750(slovom šesťstodeväťdesiatdvatisícsedemstopät'desiat) akciĺ, menovitej hodnotyjednej akcie2'00 euľ (slovom dve euľo), na listinnú porlohu vo forme na mono. I\ĺimoriadrre valnézktomaždenie poveruje pľedstavenstvo spoločnosti, aby zabezpečilo vykonanie všetkýchpotrebných krokov pľe vykonanie pľemeny podoby a formy akcií v súlade s $ 17 Zĺíkona ocenných papieroch, $ 214 obchodného zíkonníkaavsúladesostatnými platnými právnymipredpismi' Predstavenstvo je opľávnené zariadit' všetky potrebné kroky prostredníctvom tretejosoby. Mimoriadne valné zhľomaŽdenie poveľuje predstavenstvo , aby pri realizácii premenypodoby a formy akciĺ spoločnosti určiloakcionárom lehotu na vyzdvihnutie listinných akcií vtrvaní 30 (slovom tľidsat) kalendámych dní a následne , aby uľčilo dodatočnú lehotu v tľvaní30 (slovom tľidsat) kalendárnych dní odo dňa odoslania ýzw. Pľedstavenstvo wzveakcionáľov aby si listinne akcie prebeľali osobne alebo v zastúpení nazák|ade splnomocnenia

s podpisom akcionára úľade osvedčeným výtučnev sĺdle tľetej osoby, ktoru poveľí zaľíadenĺmčinností pri premene podoby a formy akcií, opľoti potvrdeniu prevzatia akcií podpisom vprebeľacom pľotokole. Toto rozhodnutie nadobudne účinnosť doľučením ozniímenia orozhodnutí Blxzy cenných papieľov v Bľatislave, a.s. o tom, Že na regulovanom tľhu boloobchodovanie s akciami ISIN Cs00084ó6454 vydanými spoločnost'ou ukončené. -----------------_Návľh uznesenia č. 3 bol akcionarom k dispozícii v sídle spoločnosti v lehote určenej nazvolanie MvZ a v deň konania MvZ pri prezentacii. K pľedloženému návrhu neboli žiadĺeotázky ani doplňujúce návrhy a bolo pristúpené k hlasovaniu ojeho schválení. Výsledkyhlasovania

{

-_Na hlasovaní boli pľítom+j akcionári s celkoqým počtom akcií 8 604 543 (slovomosemmiliÓnov šesťstoštyritisícpäťstoštyridsat'ľi)ks predstavuj ucich 92 ó19 130 (slovomdeväťdesiatdvam íliónov šest'stodevätnást'tisíc stotridsat) p latných hlasov, teda 90,8 o/a
(slovom devätdesiat celých osem desatín percenta) ákladného imania SpoIočnosti,-------__-_--
a, Za.schválenie pľedloŽeneho návrhu hlasovali akcionáľi viastniaci 92 619 130 (slovom
devät'desi atdvam ili ónov šest'stodevätnástti síc stotľidsat) hlasov, teda 100% (slovom jednosto
percent) z celkového počfupľítomných hlasov,
b. p.ľq!i schváleniu predl oženého návrhu hlasovali akcionlĺri vlastniaci 0 (slovom nula) hlasov,
teda 0,00 % (slovom nula celá nula desatín percenta) z celkového počtuprítomných hlasov,___c. hlasovania sa zdržaIi akcionari viastniaci 0 (slovom nula) hlasov, teda 0,00 oá (slovom nulacelá nula desatĺn peľcenta) z celkoveho počtu prĺtomných hlasov.
--Pľedseda MvZ Ing.Milan Mačďa skonštatoval že MYZ prijalo l00 % (slovom jednosto
peľcent) hlasov prítomných akcionáľov nasledovné

Uznesenie
---Mimoriadne valné zhromaždenie rozhodlo podl'a $ 187 ods.l, písm. ft a Wobchodného zákonníka a $ 10 ods.2, $ I I ods.2 Zákona o cenných papieľoch o zmenepodoby a foľmy zaknihovaných akcií na doľučitel'a vydaných spoločnost'ou Plastika, a.s.ISIN Cs00084óó454 v počte 692 750 (slovom šest'stod evät'desiatdvaÚisíc
sedemstopät'desiat) akcií, menovitej hodnoty jednej akcie 2,00 euľ (slovom dve euľo), nalistinnú podobu vo form e na meno. Mimoriadne valné zhľomaždenie poverujepred stavensfvo spoločnostĺ, aby zabezpečilo konanie všetkých potrebných krokov pľevy
vykonanie premeny podoby a foľmy akcií v sulade s $ 17 Zákona o cenných papieľoch, $2l4 obchodného zákonníka a v súlade s ostatnými platnými právnymi pľedpismi.
Predstavenstvo je oprávnené zariadit' všetky potľebné kroky prostľedníctvom tretejosoby. Mimoriadne valné zhromaždenie poveľuje predstavenstvo, aby pľi ľealizáciipremeny podoby a formy akcií spo ločnosti určilo akcionárom Iehotu na vyzdvihnutielistinných akcií v trvanĺ 30 (stovom tridsat) kalendáľnych dní a následne aby určilo



ii

Šiesta stÍana_--_--
dodatočnú lehotu v trvĺní 30 (slovom tľuýwv. Predstaven
zastúpení na

idsat) kalendá ľnych dní oĺlo dňa odoslaniustvo vyzvc akcionáľov
' 
aby si tisÍinnéakcie prebeľali osobne alebo vzáklade splnom ocnenia s podpisonr akcĺonára úľade osved čeným výlučne v

sídle tľetej osoby
' 
ktorú poveľízaľiadenÍmčinností pľi pľemen€ podo by a foľmy akciĺ,

oproti potvrdeni u pľevzatia akciípodpisom v pľebeľacom protokole. Toto rozhodnutienadobudne účinnost' doľučenímoznámenia o ľozhodnutĺ Buľry cenných papierovv Bľatislave, a.s. o Íom, že na regulovan om trhu bolo o odovanie s akciami ISINCs00084ó6454 vydanými spoločnost'ou uko
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Siedma stľana------
zhľonraždenie Úým akclonárom, ktoľĺ budú v čase zvolávania valného zhromaždeniamajitel'mi a reálnymi držitel'mi listinných akciÍ, pt'ičuul podkladom pľe zaslaniepozľánky bude pľiebežný zoznam akcionáľĺlv, ktorí si pľevzali akcie. Toto ľozhodnutienadobudne účinnost' doručením oznámenia o rozhodnutí Buľzy cenných papierovv Brafislave' a.s. o tom, že na regulovanom tľhu bolo obchodovanie s akciami vydanýmispoločnost'ou ukončen

-__Predseda MvZ Ing. Milan Mačala pľedniesol MvZ návľh predstavenstva na pľijatierozhodnutia MvZ č. 5 v nasledovnom
---MvZ ľozhodlo podl'a $ I87 ods.l, pĺsm' ď a lď obchodného zákonníka aZákona o ceľrných papieroch o zmene formy zaknihovaných akcií na doručitel'a vydanýchspoločnost'ou Plastika a,s ISIN SKl počte 217 037 (slovomdvestosedemnást tisíc tridsaťsedem) akcií a ISIN SKl 1200L09A7 v 8 164 210 (slovom

a
osemmiliónov stošest'desiatštyľiti síc

počte
dvestodesat) akcií na zaknihované akcie na meno. Totouznesenie nadobúda účinnost' odo dňa vyhlásenia povinnej ponuky na prevzatie akciíspoločnosti ISIN CS00 08466454.--

---Návrh uznesenia č. 5 bol akcioniáľom k dispozícii v sídle spoločnosti v lehote určenej nazvolanie Mvz a v deň konania IvIvZ pľi prezentácii' K pľedloženému návľhu neboli äadneotázky ani doplňujúce náwhy a bolo pľistúpené k hlasovaniu o jeho schválení..-.-"*..--------Výsledlcy hlasovania:

Uznesenie
---IWZ rozhodlo podl'a s r87 ods.l, písm. al a W obchodného zákonníkaa$10ods.2Zákona o cenných papieľoeh o zmene formy zaknihovaných akcií na doručitel'avydaných spoločnost'ou Plastika a.s. ISIN SKl120010 733 v počte 2t7 03? akcií a ISINsKrr200l0907 vpočte 8 t64 210 (slovom osemmiliónov stošest'desiatštyľitisícdvestodesat) akcií na zaknihova né akcie na meno. Toto uznesenie nado búda účinnosťodo dňa vyhlásenia povĺnnej ponuky na pľevzatie akcií spoločnosÚi ISINcs00084664s4.

$ 10 ods.2

120010733 v

c

K piatemu bodu pĺogramu: Roqhodnutie o zmene stanov*-Predseda MYZ Ing, Mílan Mačala pľedniesol MvZ návrh predstavenstva na prijatieuznesenia č. 6, ktorym by Mvz rozhodlo, Že stanovy sa s účinnost'ou odo dňa vyhláseniaponukypov lnneJ naprevzatie akcií spoločnosti ISIN CS00084 66454 menia 16ft16;-..--1) v článku I. sa
spoločnost| ",-'---

dopĺĺanoý bod 5., ktoý znie; ,,Spoločnost' je súlcľomnó akciovó



Osma strana------
2) v článku tII' sa dĺ-ll'cľajšie zltenie bodu 3 nahľádza týmto znením: ,, Základné imanieľozdelené nu sptllu 9 073.997 (slovom devtjt'miliónov sedemdesiattritisíc d ev cit's t ode v ci t'de,r

je
sedem) kmeňoĺ,ých akcií v zuknlhovanel podobe, pričom 692.750 (slovom

nt
š esťstodeveit des iatdvaŕisíc s edemstopciťdesiat) akcií má formu na doručitel'a, s menovitouhodnoĺou jednej akcie vo výške 2, -EUR (slovom dve euľo), 2I7.037 (s\ovomdves tosedemnóst'tisíc tridsot'sedem) akcií mĺi formu na meno, s menovitou hodnotouakcie vo výške 3, -EUR (slovom tri euro)

jednejo 8.]64.2Ia $ĺovom osem miliónovs to š e s t'de s i atš tyľi t i s íc dvesĺodesat)
jeden euľo).,.,-.,-'

akcií má formu na meno, s menovitou hodnotou jednejakcie vo výške l,-EUR (.ĺlovom
3) v člĺínku III sa v bode 5 vypúšt ajú slová ,, na doručitel,a'4) v článku IV. sa v bode 2' doterajšie znenie nahwádza týmto znením: ,,Akcie spoločnosti niesú prijaté na obchodovanie na regulovanom rhu SIovenskej5) v člrĺnku IV. sa v bode 7 doterajšie znenie nahrádza týmto znením: ,,Pre akcie na menozabezpečĺ spoločnost, vedenie zoznamu akcionáľov spoločnosti podĺ'a pĺatnej próvnejupravy

ĺ

I

14) v člĺinku V
,,oznámenie o
najmenej 30 (sl



I
Deviata strana--------.:---------- __-__-_______

s celoštdtnoll pôsobnosťotl. Pon'dltku na valné zĺyoĺnužtJenie v rovnakej lehote
predstavensno odoŠĺe pošĺou na adľesu akcionĺi'ľa' Pozllánka ĺ.la valné zhľoľnažcleĺtie aoznrimenie o knnaní valná,ho zhromaždenia musí obsaĺrcvgt, všetlql ntiležit<lsli ustanovené
pravnymi predpismi. ",----------- ____:_______-___--_______
15) v článku VIII. sa body 1ó. a
(pôvodne 19. až24') saprečíslujú,

17. (pôvodne body 17. als.) vypúšťajú abody 18. až23.

l6) v článku VIII. v bode 16. (pôvodný bod 19.) sa v úvodnej vete doterajšie znenie nabrádzatýmto znením: ,,oznámenie o konaní valného zhromaždenia a pozvĺinka na valné
zhronlaždenie obsahuje ĺieto údaje " a vypúšťajú sa písmená Í) až k), ostatné sa pľemenujú
a v písmene g) (pôvodne m)) sa slová ,,!) am) tohto bodu,, nahĺádzajú slovami ,,fl tohto
bodu"

c

i7) v článku VIII. sa v bode l7. (pôvodne bod 20 ) doteľajšie znenie nalvádza týmto znením:
,, Spoločnost' uveľej ní naj menej 30 (slovom tridsat) dnípred konaním valného zhromaždenia
na svojej internetovej stránke oznámenie o zvolaní valného zhromaždenia s údajmi podľa
bodu. I6 tohto člónku. "'------------------:-___-_-
18) v článku IX. sa v bode 10. vypúšťa druhá veta,--------_--
19) včIánku IX. sa vbode IL znenie druhej vety nahrádza týmto znením: ,,Zápisnice ovalnom zhromaždení spolu s oznómením o konaní valného zhromaždenia, pozvĺinkou na valnézhromaždenie a zaznam prítomných akciondrov spoločnosť uschováva po cely čas jej
trvonia. "

e

20) v článku X. bod l. znenie tľetej vety sa nahrádza týmto znením;,' Hlasuje sa s
hĺas ovac ími lís t lram i. " - --- -----
21)v č|ánku XII. sa vypúšťa bod 14 doteľajšie body 15. až25, sapľečíslujú,
22) v člitrku XXI. sa v bode 1 vypúšt'ajú siová ,,uverejňujúcej buľzové spľávy,,,-
23) v článku XXIV. sa na konci znenie posledného odseku nahľádza týmto znením: ,,Zmenastanov schvalena mimoriadnvm t alným zhromaždením spoločnosti dňa 2].I2.202] (slovom
dvadsiaĺ eho prvého de c embľa ľ o ku dv e t is í c dv ads atj e de n)
---Návrh zmien stanov bol akcionaľom k dispozícii ako samostatný dokument zverejnený nawww,plgstika.sk Návrh uznesenia č. ó bol akcionĺĺľom k dispozícii v sídle spoločnosti
v lehote uľčenej na zvolania MyZ a v deň konzuiia MvZ pľi prezentácii. K predloŽenemu
návrhu neboli žiadne otétzky doplňujúce návľhy a bolo pľistúpené k hlasovaniu o jehoanI
schválení. Výsledky hlasovania:---
---Na hlasovaní boli pľĺtomní akcionari s celkovým počtom akcií 8 604 543 (slovom
osemmiliónov šesťstoštyritisíc päťstoŠtyľidsat'tľi) ks pľedstavujúcich 92 619 130 (slovom
deväťdesiatdvamiliónov šest'stodevätnásťtisíc stotridsat) platnych hlasov, teda d0,8 %(slovom deväťdesiat celých osem desatín percenta) zĺĺkiadného imania Spoločnosti,_----_--___-_
a' za. schválenie predloŽeného návľhu hlasovali akcionári vlastniaci gz dĺg tzo (slovom
devät'desiatdvamilionov šest'stodevätnást'tisíc stotridsat') hlasov, teda 100% (slovom jednosto
peľcent) z celkového počtu prítomných hlasov,_---_
b' pľoti schváleniu predloženého návľhu hlasovali akcionáľi vlastniaci 0 (slovom nula) hlasov,
teda 0,00 % (slovom nula celá nula stotĺn percenta) z celkového počtu pritomných hlasov,---_
c. hlasovania sa zdľŽali akcionári vlastniaci 0 (slovom nula) hlasov, teáa 0,00 í/o (slovom nula
celá nula stotín peľcenta) z celkoveho počtu pľítomných hlasov.----_

-Predseda MvZ Ing.Milarr Mačala skonštatovai , Že MYZ prijalo 1O0 % (slovom jednosto
peľcent) hlasov prítomných akcionáľov nasledovne;_------__----

- 

__Uznesenie
__-Mimoľiadne valné zhromaždenie ľozhodlo, že stanovy sa s účinnosťou odo dňa



Dcsiata stľana----_-
vyhlrĺsenil povinnej ponuky na prevzaĺie akciĺ spoločnosti rsIN Cs00084óó454 meniatakto:
l) v článku I. sa dopĺňa nový bod 5.' lĺtory znie; ,,Spolučnost' Je súkľomná akciováspoločnost'.ĺó
2) v článku III. sa doterajšie znenie bodu 3. nahľádza fýmto znením: ,,Zák|adné imanie
Je rozdelené na spolu 9.073,gg7 (slovom devÍit'miliónov sedemdesiattrĺtisíc
d evät'stodevät'desiat sedem) kmeňových akcií v zaknihovanej podobe, pričom 692.750(slovom šest'stodevät'desiatdvatisĺc sedemsto pät'desiat) akcií má formu na doľučitel'a,s menovitou hodnotou jednej akcie vo vyške 2,_EUR (slovom dve euro), 217.037 (slovomdvestosedemnást'tisíc tridsat'sedem ) akcií má foľmu na meno' s menovitou hodnotoujednej akcie vo výške 3,_EUR (slovom tri euľo) a 8.164.2fi (slovom osemmiliónov
stošest'desiatšty ritisĺc dvestodesat) akcií má forrnu na meno, s menovitou hodnotoujednej akcie vo výške I,_EUR (slovom jeden euro).ĺo
3) v článku III. sa v bode 5. vypúšt'ajú slová,,na doručitel'a.(
4) v článku Iv. sa v bode 2. doterajšie znenie nahľrĺdza fýmto znením: ,Ákciespoločnosti nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu Slovenskej

,
ľepubliky."
5) v článku IV. sa v bode 7. doterajšie znenie nahrádza býmto znením: ,rPre akcie nameno zabezpečí spoločnost' vedenie zoznamu akcionárov spoločnosti podl'a platnejprávnej úpľavy.'.
ó) v článku VI. sa v bode 5. doterajšie znenie nahráťlza fýmto znením: ,rNa uplatneniepľáva účasti na valnom zh romaždení, pľáva htasovat' na ňom, požadovaŕ'od nehovysvetlenia a uplatňovat' návľhy určí ľozhodujúci deň pľedstavenstvo.í(
7) v článku VI. bod 9. doÚerajšie znenie sa nahľádza týmto znením: Hlasovacie právopatriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pľičomna každé 1 euľo(slovomjedno euľo ) bude pripadat' jeden hlas,,,
8) v článku VI. sa v bode 1 l. doteľajšieznenie nahrádza týmto znením:

''Rozhodujúcideň na určenie osoby opľávn€neJ uplatnit'pľávo na dividendu uľčí valnézhľomaždenie,ktoľé ľozhodlo o rozdelenÍ zisku spoločnosti; ak valné zhromaždenie rozhodujúci deňneuľčí, je tyľnto dňom deň uplatnenia práva na dividendu akcionárom...

t,

9) v článku VL sa v bode 12. vypúšt'a druhá veta,----___
10) v článku VI. sa v bode 13. vypúšt'ajú slová

'rposledná 
vetaĺt

11) v čIánku VIII. sa v bode ó. vypúšt'ajú piata a šiesta vetar__----_
12) v článku VIII. sa vypúšt'a bod 9., doterajšie body l0. až24. sa prečíslujú,
13) v článku YIII. sa doteľajšĺeznenie bodu 13. (pôvodne bod l4.) nahľádza týmtoznením: r,Na žĺadost' akcionáľa, alebo akcionáľov, ktori majú akcie, ktoľych menovitáhodnota dosahuje najmenej svo (slovom päť percent) základného imaniapľedstavenstvo zaradí nimi určenú záležitost, na progľam ľokovania valného
zhľomaždenia. Valné zhromaždenie je povinné túto záležitost' pľerokovat'. Žiadosť odoplnenie programu musí byt' odôvodnená alebo k nej musí byt' pľipojený nĺĺvrh
uznesenia valného zhromsždenia, inak sa valné zhľomaždenie nernusí takouto žiadostbu
zaobeĺat'. Ak žiadost' o zaradenie nimi určenej záležitosti bola doľučená po zaslanipozvánky na valné zhromaždenie alebo po uveľejnení oznárneuia o konaní valnéhozhľomaždenia, predstav enstvo uverejnĺ a zašle doplnenie programu valného
zhromaždenia spôsobom ustanovenýľn zákonom a uľčeným stanovami na zvolávanie
valného zhľomaždenia naJmenej desat'dní pred konaním valného zhľomaždenia. Aktakéto oznámenie doplnen ra progľamu valného zhľomaždenia nie je možné, možnozaradit' uľčenú záiežitost, na progľam ľokovania valného zhromaždenia len podl'a ust. g

I

r

I

I

ĺl85 ods.2 obchodného zákonnÍka. Pľedstavenstvo je povinné oznámenie doplnenia



tl

I

17) v článku VIII. sa v bode 17. (pôvodne bod 20.) doteľajšĺe znenie nahľádza týmtoznením: ,rSpoločnosťuverejnĺ najmenej 30 dní pľed konaním valného zhromaždenia nasvojej inteľnetovej stránke oznámenie o zvolanívalného zhromaždenia s údajmi podl'abodu. ló tohto čIánku..,
18) v článku IX. sa v bode l0. vypúšťa dľuhá
l9) v článku IX. sa v bode tl. znenie druhej vety nahľádza týmto znením: ,'Zápisnĺce ovalnom zhľomaždenĺspolu s oznámenÍm o konaní valného zhromaždenia

' 
pozvánkou navalné zhľomaždenie a zozn prítomných akcionáľov spoločnosťuschováva po celý časjej Írvania..,

2$ v člĺínku X. bod 1. znenie
hlasovacími |ístkamĺ.n,

tretej vety sa nahrádza týmto znením: ,rHlasuje sa s

am

22) v čIánku XXI. sa
vypúšt'a bod t4. doteľajšie body 75. až 25. sa pľečíslujú,
v bode l. vypúšt'ajú slová ,,uveľejňuj burzové správy..,_-23) v článku xxlv. sa na konci znen

ticej
ie posledného odseku nahrádza tymto zn€ním:,rZmena sÚanov schválená mimoriadnym valným zhrom aždením spoločnosti dňa21.12,2021 (, (slovom dvadsiateho prvého decembra roku dvetisícdvadsatJeden)

---Predseda MvZ Ing. Mitan Mačala d'alej predniesol MVZ návrh predstavenstva na prijatieuznesenla č. 7, ktorym by MYZ rozhodlo, Že stanovy sa s účinnost'ou odo dňa doručeniaoznámenia o ľozhodnutí Burzy cenných papieľov v Bľatislave
' 

a.s. o tom, Že na regulovanomtrhu bolo obchodovanie s akciami ISIN CS0008466454 vydanými spoločnost'ou ukončené,menia takto:-------
--]) v článku III. sa doĺeľajŠie znenie bodu 3' nahľadza ýmto znením; ,,Základné imanie Jeľozdelené na spolu 9. 0 7 3. 9 9 7 (s ĺ ovom devcjt'm i l iónov s ede mde s iat ĺri ĺis íc devtjt'sĺodevcit de siatsedem) kmeňových akciĺ, pričom ó92.750 (slovom šest'stodevtjtdesiatdvatisícsedemstoptitde síat) akcií má listinnúpodobu a formu na meno, s menovitou hodnotou jednejakcíe vo výške 2' -EUR (slovom dve euro),217 037 (slovom dvestosedem násĺ'tisíctridsaťsedem) akciímá zaknihovanú podobu a formu na meno' s menovitou hodnoĺou jednejakcte vo výške 3, -EUR (slovom tri euľo) a 8 164,210 (slovom osemmiIiónovs ĺoš e s ťde s iatš ýr i t i s ĺc dvestodesat) akcií mó zalcnihovanú podobu

21) v čIánku XII. sa

s menovitou hodnoĺou1ednej akcie vo výške I,-EĺJR (slovom jeden euro). ,
aformu na meno,



Dvaurista stľŕilm------
--2) v článfu ĺV. Sa doteľajšie znenie bodu l, nahrádza ýmto znením; ,,Časť akciíspoločnosti nlá dendteľiulizuvunú podobtt a sú vedené ako zaknihované cenné papieľe vzákono m us tanove.nej ev i cle ncii ce nných papiel.ov.,,, -- -_3) v člónku III' sa doterajšie znenie bodu 3. nahrádza ýmto znením ,, Zalrrtihované akcie súprevoditelhé v súĺade s próvnymi predpĺsmiaprdvasnimi spojené prechádzajú nanadobúdateI'a dňom registrácie ich prevodu v zdkonom ustanovenej evidencii cennýchpapierov.

takto.
---,, 4' Prevodite l'nosť akc ii spoločnosti nie je obmedzená
5' Časť akcĺí spoločnostije vydaných ako listinné cenné papiere na meno'---6. Prevod Iistinných akcií na meno sa uskutočňuje rubopisom a odovzdaním akcte. V

4) v čldnku IIL sa vktadajú nové body 4. až ]5., ktoré znejú

rubopise sa uvedie obchodné meno aĺebo nazov, sťdĺo a identifikačné čĺsloprĺivnickej osoby,ak je pridelené, aĺebo meno, bydtisko a rodné číslo fyzickej osoby, ktoró je nadobúdcteľomakcie, podpis akcionára, ktorý akciu na meno prevádza a deň prevodu akcie na neno. AkJeakcionárom za hraničnó fyz ic luÍ osoba, uvádza sa ddtum narodenia, ak rodné čĺslo nebolo IprideĺenéZmluva o kúpe listinného cennĺ!ho paptera a zmluva o darovaní ĺistinného cennéhopapiera musia mať písomnúformu.-------
---7. Vedenĺe zoznamu akriondrov zabezpečuje predstavenstvo spoločnosti' SpoIočnost,zabezpečuje podla potreby vedenie Zoznamu akcionárov v centrálnom depozitĺiri (d'alej len,,zoznam akcionárov v CD ") nA základe zmluvy s centrálnym depozitárom' Do zoznamuakcionarov v CD sa v tom prípade zapisuje druh akcie a menovitĺi hodnota, obchodne menoalebo nĺizov, sídlo a identiJiIwčné číslo právnickej osoby, ak je pridelené, alebo meno,bydlisko a rodné čĺsto fyzickej osoby, ktorá je akcionárom. Ak je akcionórom zahraničnófuiclaÍ osoba, uvádza sa dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo prideIené.-

8, Spoločnost'vedie vĺastný zoznam akcionárov, ktoľého vedenie zabezpečuj e pre dsťavens no(d'alej len ,,interný zoznam akcionarov") v rozsahu údajov podľa bodu 7. a údaja o číselnomoznačení akcie
---9' Predstavensvo zapíše každú preukózanú zmenu v osobe akcionára do internéhozoznamu akcionárov a podl'a potľeby zabezpečívykonani e zmien v zozname akcionárov v CD,akje vedený, udelením polqtnu c entr óIne mu depoz itáľu, Spôsob pľeuknzovania zmeny ý osobeakcionóra upravuje bodll
---]0. Práva spojené s akciotl na meno je voči spolačnosti oprávnená vytanávať osoba Izapísand v zozname akcionórov v CD, .s vyn imkou prípadu podľa bodu 11. Zoznamakcionárov v CD ani inte rný zoznam akciandrov nie je veľejný. Akcionár ná próvo na vlastnénóklady požadovat' vypis zo zoznamu akc iondrov v CD, ak je vedený alebo z internéhozoznamu akcionóľov, a to v časti, v ktorej sa ho ýka.--]l. Pokial'z dôvodu, že zoznam akcionórov v CD nie je zriadený alebo z dôvodu určitéhočasového odstupu medzi vykonaním zmeny osoby akcionáľa v internom zozname akcionórov azmeny osoby akcĺonára v zozname akcionárov v CD nasľane taky rozdiel, že akcionóľ, ktoýspoločnosti preukázal, že sa stal akciondľom aje akn akcionár zapísaný v internom zoznamealrcionárov a nie je ako akcionóľ zapísaný v zozname akciondľov v CD, ľozhodujúci je zápis vinternom zozname akcionórov a nevykonani e zapisu zmeny osoby akcionára v zoznameakcionárov v CD nemôže byt,na ujmu práv tohto akcionáľa'

---] 2. Na účinnost' prevodu akc ie na meno voči spoločnosti sa vyžaduje zápís zmeny osobyakciondra v zozname akc ionáľovvCD,svýnimkou prípadupodľa bodu ll., kedy postačujezap$ zmeny osoby akcionára v internom zoznarne akciondrov, očnost' je povinnáSpol
zabezpečit' vykonanie zmeny zápisu v inĺernom zozname akcionáľov a,ak je vedený, tak i vzozname akcionárov v CD, bezodktadne pobm, čo jej bude zmena v osobe akcionórapreukózand podl'a právnych pľedp.sov a ýchto stanov. Zmena v osobe akcionára sa



Tľinásta sĺrana-------:---------
preukazuje písomne, doporučeným ĺistom zas laným preds tavens tvu s úradne osvedčenýn

predstavenstvu dátum
p6flpli31t7n, ktoľýn ďuĺercýší akclonár alebo naďobúdatel' akcie oznámipľevodu akcie na DIenU, 'uvedíe číseĺnéoznačenie akcie, právny dôvod pľevodu a priložíosverlče.nú kĺipiu zmluv), o prevode akcie. Zneľľu v osobe akcionára možno preulcázat,spoločnosti i osobne oznómením dótumu prevodu akcie na meno, pr e d l o ž ením na nahl i adnut ieoriginálu alebo osvedčenej kópie zmluvy o prevode akcie a originólu rubopisovanej akcie. Vprípade pochybnost í je predstavensvo spoločnosĺi oprávnené požiadaĺ| o poslcytnutiedodatočného dôlrazu o prevode vlastnícna akcií a až do doby splnenia tejto podm ienlrypozastaviť zápis zmeny v osobe akcionáľa. Spôsob preukózania podĺ'apredchádzajúcej veýurčí predstavenstvo.

---13. Na účinnost'prechodu akcie na
Prechodom alrcie na meno sa ľozumie
inej ako je zmluva o prevode akcie, naJ

I
prdvnym nóstupcom, prdvoplatným
pľíslušného orgónu'

meno voči spoločnosti sa vzťahuje primerane bod 12'
zmena vlastníka akcie na základe pravnej skutočnosti
mti nadobudnutie akcie dedením, zánikom akcionára sa vykonateľným rozhodnutím súdu alebo iného

---14. Predstavenstvo vedie evidenciu zmien identifilmčných údajov akcionárov (bez zmeny vosobe akcionára), kÍoré mu akcionári oznómia a preukážu, najmĺ} zmeny adľesy sídla alebobydliskn akciondra, obchodného mena, názvu, priezviska a pod. Zme ny pr e ds t ave ns tv o zapíš edo interného zoznamu akcionárov Podľa potreby udelí tavenstvo polcyn na zópis tychtozmien do zoznamu akcionárov v CD, akje vedený.----
pľeds

---15. Spoločnosť môže vydat' hromadné listinné akcie. Hromadnd listinnĺi akcia nahródzaviac akcií ĺoho istého druhu s rovnakou menovitou hodnoto u. o vydaníhromadných listinnýchakc ií ľozhoduj e pľeds ĺavenstvo. Akcionór _ majiteľ hromadnej listinnej akcie - md próvo navydanie jednotlivých listinnýc h akcií, ktoré hromadná lisĺinná akcia nahľódza ľn zĺikladepísomnej žiadosti doručenej predsĺavensĺvuSpoĺočnosti. Pľedstavensno vydó za hromadnúĺistinnúakciu jednotĺivé lisĺinné akcie alebo viaceľo hromadných lisĺinných akcií (v skladbepodľa dispozície akcionára) do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti pľedsĺavenstvu, nie všakskôr ako akcionár vľátĺ
účely jej vzatia z obehu.

nnú akciu, ktoró sa takto nahródza, na

4. až ]7, saprečíslujú,
určí pľedstavenstvo'" a doterajšie body

0
5) v článku III' sa vypúšťa bod ]9 (pôvodne bod 7.),----
6) v člónku VI. sa v bode 5. doĺeľajšie znente nahródza ýmto znením ,,Na uplatnenie pľávaúčasti na valnom zhromaždení, próva hlasovat' na ňom, požadovat' od neho vysvetleniaa uplatňovaĺ' návrhy určí yo vzt'ahu k zaknihovaným akciám ľozhodujúci deňpredstavenstvo.

spoločnosti hromadnú listi
Dalšie podľobnosti výmeny

7) v článku VIII. sa v bode 8. doterajšie znenie nahrádza ýmĺo znením' ,,Ák má al<rionárzaknihované akcie na viac ako jednom účĺe cenných papierov, spoločnos t' musí umožniť j ehozastúpenie j edným splnomocnencom za každý ĺalqlto účeĺcenných papierov podlb osobitnéhopredptsu.
8) v článku VIII. sa v bode ] 3 doteľajšie znenie nahrádza ýmto znením: ,,Na žiadost,akcionára, alebo akcionárov, ktorímajú akcie, kĺoľých menotli ĺá hodnoĺa dosahuje najmenej5% zĺjkladného imania predstavensľvo zaradí nini uľčenúzóležiĺosť na pľo4ram rokovaniavalného zhromaždenia. Valné zhromaždenie je povinné túto záležitos t' pľerokovat'. Žiadost, odoplnerue pľogramu musĺ byť odôvodnená alebo k nej musí byťpripojený návrh uzneseniavalného zhromaždenia, inak sa valné zhromaždenie nemusí takouto žiadost'ou zaoberať. Akžiadost' o zaradenie nimi určenej zúĺežitosti bola doručená po zaslaní pozvánlry na valnézhromaždenie, predstavenstvo zašle dopInenie programu valného zhromaždenia spôsobomustanoveným zákonom a určeným stanovami na zvoldvanie valného zhromaždenia najmenejdesat'dní pred konaním valného zhľomaždenia, Ak ĺakéto oznámenie dopĺneniapľogramu



Šrnásta strana-
vulného zhromaŽdenia nie je možné, moŽno zaľadit,určenti záĺežitosť na progrfln ľokovuniavulné ho zhromaždenia len podĺ'a ust, s I85 ods. 2 obchodného z ó ko nní kn' P r e d,r t av e n s fu opovinné oznámenie doplnenia programu zaslat, do I0 dní pred konaním

Je
zhľomaždenia vždy, ak ho akcioruiri podľa ust. s ]8] ods. ]

valného
naJnes kôr 20 dnĺ pred konaním val né ho zhr o mažde nia',

obchodného zákonníka doručia
e) v čldnku VIIL sa v bode ]4 znenie nahrddza ýmto znením; ,,Pozvĺinku na

doterajšie
valnézhromaždenie najmenej 30 (slovom tridsat) dní precĺ konaním valného zhromaždeniapredstave nstvo odošle pĺlštou na adľesu akcionára' Pozvánka na valné zhľomaždenie musíobsahovat'všetlql náIežitosĺi ustano vené právnymi predpismi. ",I0) včĺónku VIII. sa v bode 16' úvodnej vete doterajšie znenie nahrádza ýmto znenĺm.

It

,, Pomdnkc na valné zhľomaždenie obsahuje tieto údaje" a v písmene e) sa na konci aopĺĺaiúsĺová ,,(en pre zaknihované akcie ")'
I I) v čIónku VIII. sa vypúšťa bode ]7'
12) v člĺinku IX. sa
zhromaždenia

vbode lI. vdruhej vete vypúŠtajú slovd,, oznámení o konaní valného
)r
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I
I

Uznesenie č.7_-MvZ ľozhodlo že stanovy sa s účinnost'ou
rozhodnutí Buruy cenných papierov v BľatisIave,
bolo obchodovanie s akciami ISIN CS00084ó6454

odo dňa doľučenia oznámenia o
a.s. o tom, že na ľegulovanom trhu
vydanými spoločnost'ou ukončené,menia takto:
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1) v článku rII. sa doterajšie znenie bodu 3. nahrádza týmto znením: rrZálkladnéimanieje rozdelené na spolu 9.073.997 (slovom devät'miliónov sedem desiattritisícdevät'stodevät'd esiat sedem) kmeňových akcií, pŕčom 692.750 (slovomšest'stodevät'desiatdvatisíc sedemstopät'desiat) akcií má listinnú podo bu a foľmu nameno, s menovitou hodnotou Jednej akcie vo výške 2,- EUR (slovom dve euľo), 217.037(slovom dvestos edemnást'tisÍc tridsat'sedem akcií má zaknihovanú podobu a formu na)meno, s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 3,- EUR (slovom tri euro) a 8.164,210(slovom osem mitiónov stošest'desiatštyľitisíc dyestodes akcií ľná zaknihovanúpodobu a formu na meno
at)

jeden euľo)...
, s menovitou hodnotou jednej akcie vo ýške t,_ EUR (slovom

:n

o

ý
I

I
1



Š estrrásĺa strana------
pľidelené, alebo meno' bydlisko a ľodné číslo osob1', ktoľá je akcionúľom. Akýzickejakcioná rom zahraničná fyzická osoba, uvádza sa dátum naľodenia, ak rodné

je
nebolo pridelené. číslo
---8. Spoločnost' vedie vlastný zoznam akcionárov, ktoľého vedenie zabezpečujepredstavenstvo (d'alej len ,,in terný zoznam akcioná rov") v rozsahu údajov podl'a bodu7. a údaja o číselnomoznačenĺ akcie.
--9. Predstavenstvo zapíše každúpľeukázanú zmenu v osobe akcion ára do ĺnternéhozoznamu akcionárov a potreby ZAbezpečí vykonanie zmien v zozname akcionáľov

podl'a
v CD, ak je vedený, udelenÍm pokynu centľálnemu depozitáru. Spôsob preukazovaniazmeny v osobe akcionára upľavuje bod r1.------
-_l0. Pľáva spojené s akciou na meno je voči spoločnosti oprr{vnená vykonrĺvat' osobazapísaná v zozname akcionárov v CD, s výnimkou prípadu podl'a bodu II. Zoznamakcionárov v CD ani inteľný zoznam akcionárov nie ný. Akcionáľ má pnĺvo na

je verejvlastné náklady požadovat'výpis zo zoznamu akcionáľov v CD' ak je vedený alebo zinterného zoznamu akcionároy
' 
a to v časti, v ktorej sa ho bý--l1. Pokial' z dôvodu, že zaznam akcionárov v CD nie je zľiadený alebo z dôvoduurčitého časového odstupu medzi vykonaním zmeny osoby akcionára v internomzozname akcionáľov azmeny osoby akcionára v zozaame akcionárov v CD nastane takýrozdiel, že akcionáľ, ktorý spoločnosti pľeukázal, že sa stal akcionárom a je akoakcionáľ zapísaný v inteľnom zozname akcionárov a nie je ako akcionár zapísaný vzozname akcionárov v CD, rozhod ujúci je zápÍs v internom zozname akcionáľov anevykonanie zápisu zmeny osoby akcionára v zozname akcionárov v CD nemôže byt'naujmu práv tohto

---12. Na účinnost' prevodu akcie na meno voči spoločnosti sa vyžaduje zápis zmenyosoby akcionára v zozname akcionárov v CD' s výnimkou prípadu podl'a bodu ll ., kedypostačujezápis zmeny osoby akcionára v internom zozname akcionĺĺrov. Spoločnost' jepovinná zabezpečit' vykonanie zmeny zápisu v inteľnom zozname akcionárov a ak jvedený, tak i v zozname akcio nárov v CD, bezodkladne
e

potom, čo jej bude zmena vosobe akcionára pľeukázaná podl'a právnych pľedpisov a fychto stanov. Zmena v osobeakcionára sa pľeukazuje pĺsomne, doporučeným listom zaslaným predstavenstvu súradne osvedčeným podpisom, ktoým doteľajšíakcionár alebo nadobúdatel' akcieoznámi predstavenstvu dátum pľevodu akcie na meno' uvedie číselné označenie akcie,právny dôvod pľevodu a priloží osvedčenúkópi u zmluvy o pľevode akcie. Zmenu vosobe akcionára ožno pľeul<azaťspoločnosti i osobne oznámením dátumu pľevoduakcie na meno, pľedloženímna nahliadnutie originálu alebo osvedčenej kópie zmluvy opľevode akcie a originálu ľubopisovanej akcie. v prípade pochybností Jepľedstavenstvo spoločnosti oprá vnené požiailat, o poskytnutie dodatočného dôkazu oprevode vlastníctva akcií a až do doby splnenia tejto podmienky pozastavit' zápis zmeuyv osobe akcionára. Spôsob pľeukázania podl'a predchádzajúcej v€ty určí
--13. Na účinnost'prechodu akcie na meno voči spoločnosti sa vzt'ahuje pľinerane bod12. Pľechodom akcie na meno sa rozumie zmena vlastnĺka akcie na základe pnĺvnejskutočnosti inej ako je zmluva o pľevode akcie, najmä nadobudnutie akcie dedením,zánikom akcionára s právnym nástupcom

' 
právoplatným a vykonatel'ným ľozhodnuÚímsúdu alebo iného pľíslušnéhoorgán

---14. Predstsvenstvo vedie
zmeny v osobe akcionáľa),
adľesy sídla atebo bydliska
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evidenciu zmien identiÍikačných údajov akcionáľov (bezktoré mu akcionári oznámia a preukĺĺžu, najme zmenyakcionáľa, obchodného m€na' ,ri-,r, pľĺezvišľa 
' p"a.
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Devätrrásta stľana------
Spoločnost'nie je povinná akcie oĺl akcionĺĺľa odkúpĺt' llu jehĺr pĺlžiadanle

K siedmemu bodu programu: ?áver---
--Po pľerokovaní všetkých bodov pľogramu pľedseda MvZ Ing' Milan Mačala pod'akovalvšetkým prítomným za učasť, najmä pľítomným akci onáľom za ich aktívnu účast' aMYZ

_--Účastníci výslovne vyhlásili, Že boli pred začatím úkonu notárom poučení a oboznámenío odmene notaľa v zmysle ustanovenia $ 95 Notrĺľskeho poľiadku a s ýŠkou poistného krytiaa poist'ovňou, v ktorej je notáľ po istený pre prípad škody spôsobenej v súvislosti so spísanímtejto notárskej zápisnice.-_---

__-Učastníci splnomocňujú notára a súhlasia
alelo ínú zĺejmú nespľávnosť notaľ opravil
zápisnice v zmysle $43 ods.2 zák.č' 3TjDg2

s tým, aby zistenú chybu v píszurí, počítaní
doloŽkou pod skončený text tejto n-otáĺskej

Zb v znení neskoľších predpisov. --:---------------

--_Účastnící súhlasia s pouŽitírn ich osobných
súlade s príslušnými ustanoveniami zékona
osobných údajov.-_-

:9q:" pre účely tejto notárskej zápisnice v
č. I8/20lB Z.z. v platnom znenÍ o ochľane

---o tom som túto notáľsku zápi snicu napísala, účastníkom vysvetlila, účastníci si ju doslovnepľečítali, jej obsahu porozumel jej obsah schválili a ktorí ju na znak súhlasu, predo mnounotárom JUDľ. Alenou Motyčkovou vlastnoľučne podpĺsali: pľedseda lvÍvz Ing. MilanMačala a zapisovatel' JUDľ. Jana ostatníková v Notĺĺrskom úrade JUDľ. Aleny Motyčkovej.--

l)

--V Nitre dťn 2l.12,2021---

Ing. Milan Mačala _ pĺedseda lvÍYZ:

JUDr' Jana ostatnĺková _ zápisovatel,: fu-
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notáI
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Notáľsky úrad:

Spisová značka notáľa (N) :

Spisová značka(NZ):

Nitľa dňa 21.12.2021

Notáľsky ccntľálny ľegisteľ listín (NCRJs)

osvEDČENIE

JUDr. Alena Motyčková, sídlo:
Slovenská ľepubIika

N 334/2021,

NZ s5sol/2021

^

76/52,Nitra,

osvedčujem, že tento odpis notáľskei z,ľ'u1q1.om ĺrp"lu'r''p.íI;ň;i)";;ä,1"#ľfr'T 
"!H'ľä 

o,i''Ť?*'l sa doslovne zhoduje s jejcentrálnom registľi lisiín pod 
'oíJ;;;;#kou NCRls ssigqlzoz"tlektľonickej 
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NoTÁRsKY URAD
JUDr. Atena Motyčliová _ notáľ

so síĺllomv Nitre, Št"ľĺoĺl.*oiii.a"'sz,iEô' 37 969 421tel.: 037/ 7721 336' email: ur.'u.Áot"lova@notar.sk

Prvá stľana
N 334/2021

NZ 55s0r/2021
NCRIs 56494/202r

pravná doložka--

'eJrm

vnapísaná a podpísaná tunajšom noÉrskom uľade dňa 22.I2.2a21 (slovom dvadsiatehodruhého decembľa ľoku dvetisícdvadsatjeden), notĺíľom JUDr. Alenou Mofyčkovou, podľa $43 ods. 2 zilk' č. 323/t992 Zb. Gýotaľsky poľiadok), tý sa chyby vpísaní a zrejmejkajúcanesprávnosti v Notĺíľskej ápisnici N 334/2 021 NZ 55 501/202t NCRIs 5649412021 zo dňa21,r2.202t (slovom dvadsiateho pľvého decembra ľoku dvetisícdvadsaťjeden) o osvedčeníl Pľiebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti a's. (ďďej len,4otárskazápisruca") a to na tretej, štvľtej a siedmej strane
Plastika"

splnomocnenia účastníkovobsiahnutého v notĺíľskej
not'árskej zápisnice a na základe

zápisnici.

--ll Na tretej strane notĺirskej ápisnice pri
,,92 619 130 (slovom devät'desiatdvatisíc
správnym znením: ,,92 619 130 (slovom
stoťľidsať)"

---o tom som j4 podpísaný
som po napísaní podpísďa a pritlačilauradnú pečiatku

notáľ' napísal tuto opľavnúdoloŽku k notaľskej zápisnici, ktoru

---V Nitľe dňa 22.12.202t

JUDľ ena
notáľ
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Notáľsky centrálny ľegisteľ listÍn (NCRJs)

osvEDČENIE

Notársky úľad: JUDľ. Alena Motyčková, sídlo: Štefánikova
Slovenská ľepublika

76/52,Nitra,

Spisová značka notáľa (N): N 334l2O2I,

Spisová značka (NZ): NZ 5550I/2O2l

osvedčujem, že tento odpis opľavnej doložky (spolu s pľíIohami)_ sa doslovne zhoduje s jej pľvopisom
(spolu s prílohami) registrovaným a uloženým uil"kt'ó''ickej podobe v Notárskom c"entľálnom registrilistín pod spisovou značkou NCRls 564941202l

Nitra dňa 22.12.2021
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