
Uplné zlcllie

STANOVY

AKCIOVEJ SPoLočnosrl

l.ČesŤ
zÁxĺaoľE USTANovENIA

čtánok I.

oBCHoDNE MENo ĺ sÍlr,o spor,očľosTl
l' obchodné meno akciovej spoločnosti: Plastika, a.s. (d,alej len,,spoločnosť.,)

2' Sídlo spoločnosti: Novozámocká 222C,g4g 05 Nitľa 5
, 

:Ĺ"'fft"'r.'ľ",fionli*u 
v obchodnom registri okresného súdu Nitľa v odd. Sa,

4. Spoločnosť je založená na dobu neurčitú.

5. Spoločnost' je súkľomná akciová spoločnosť.

článok II.

PREDMET čn'ľosľr
Predmet činnosti spoločnosti :

v'ýroba výľobkov, polotovaľov a kompletizačných pľvkov z plastov,
ýroba stľojov azariadenípre všeobecné účely,
stavitel' _ vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok,
spľostredkovanie obcho<lu _ výrobky z plastov,

sprostredkovanie obchodu so strojmi a technickými potľebami,
velkoobchod s výrobkami z plastov,

velkoobchod so strojmi a technickými potľebami,

maloobchod s výrobkami z plastov,

maloobchod so strojmi a technickými potrebami,

výskum a vývoj v oblasti spracovania plastov.

podnikové poradenstvo v oblasti výroby a konštrukcie stľojov,
vykonávanie železničnej dopravy na vlečke'
prenájom nehnutelhostí vrátane bytového hospodáľstva.
elektorenergetika -dodávka elektriny, distribúc ia elektriny,



lĺúpa tovaľu rra účely jeho pľedaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným
preváclzkovatel'om živnosti (vel'koobchod);
spľostredkovatel'ská činnost' v oblasti obchodu, sluŽieb, vyľoby
prenájom hnuteľných vecí
pľcrrájurlr nehnutel'ností spojený s poskytovanim iných než základných sluŽieb spojených
s pľenájmom
vedenie účtovníctva
činnost' podnikateľských' organizačný ch aekonomických poradcov
počítačové sluŽby asluŽby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
administratívne sluŽby
ľeklamné a marketingové sluŽby, prieskum trhu a verejnej mienky;
opľava pracovných strojov

u. čĺsŤ _Z^KL^DľÉ rľrĺľrľ

článok IIl.

ZÁKLADNÉ rnĺaľrľ sPoLočNosTI

1' Základne imanie spoločnosti je l0'200.82l,-EUR (desať miliónov dvestotisíc osemstodvadsatjeden
euľo).

2' Základne imanie spoločnosti ku dňu jej vzniku bolo vyľvoľené vkladom zakladatel,a uvedenýmv zakladatel'skej I istine.

3' Základné imanie je rozdelené na spolu 9.073.997 (slovom deväť miliónov sedemdesiattritisíc
deväťstodeväťdesiat sedem) kmeňových akcií v zaknihovanej podobe, pričom 692.750 (slovom
šesťstodevät'desia1dvatisíc sedemstopäťdesiat) akcií má formu na äoručitel,a, s menovitouhodnotou jednej. akcie vo výške 2,-EUR (slovom dve euľo)' 2l7.037 (slovom
dvestosedemnásttisíc tridsaťsedem) akcií má formu na meno' s menovitou hodnotou jednej akcievo výške 3'-EUR (slovom tri euľo) a8.164.210 (slovom osem miliónov stošesťdesiatštyľitisíc
dvestodesať) akcií má formu na meno' smenovitou hodnotou jednej akcie vo výške I,_EUR(slovom jeden euro) .

4' Akcia predstavuje pľáva akcionáľa ako spoločníka podiel'ď sa podlä zákonaa stanov spoločnosti
na jej ľiadeĺtí, zisku a na likvidačnom zostatku pô zrušení spoločnosti s likvidáciou, ktoľé súspojené s akciou ako s cenným papieľom,akzákonňeustanovuje inak.

5. S akciouje spojené hlasovacie pľávo v plnom rozsahu.

6' Základne imanie spoločnosti môže zvýšiť alebo znížiť valné zhľotttažtlenie spoločnosti(d'alej len ''valné zhromaždenie'')' pľípadne-pľedstavenstvo spoločnosti (d'alej len ;predstauenstvo,,),
v súlade s pľávnymi predpismi a čl. XIII. ýchto stanov.

článok IV.

AKCIE sPoLočNosTI
l' Akcie spoločnosti majú dematerializovanú podobu a sú vedené ako zaknihované cenné papieľe vzákonom ustanovenej evidencii cenných papierov.

2' Akcie spoločnosti nie sú pľijaté na obchodovanie na regulovanom trhu Slovenskej republiky.
3' Akcie sú pľevoditel'né v súlade s pľávnymi predpismi a práva s nimi spojené pľechádzajú nanadobúdatelh dňom ľegistľácie ich prevodu v zákónom ustänovenej evidencii cenných papierov.
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Valllé zlllt-ltlaŽ<lenie môŽe rozhodnúť o vydaní viac druhov akcií, ktoľé sa navzájom buclúodlišovat'llózvĺrm a ĺlbsahom pľáv s rlirlri spljellyon ĺrrlasovaci. p.áuo, výŠka poclieltl na zisku alikvidačnom zostatku), pľičom akcie toho lstóhb dľuhu'"""';;i;;;'aĹ, ľĺ_lvnakú menovitú hodnotu.
Podmienky emisie kaŽdého druhu akcií uľčí valné zhľomažĺlenie'

l ' Spoločnosť môže na základerozhodnutia valného zhromaŽdeniavydaťaj dlhopisy.2' Valné zhľomaŽdenie môže rozhodnúť 
.o w!1ĺ dlhopisov, 

.s ktoými je spojené právo
::á:i:;ť,ľ#"ľr#ľľJil"'iý;|Kp'i ̂ysŇ 'ĺt'iJa.ená i.""i",'"l"o.j p.a"ďpozuäouui

6' 
'';ľĺmľľ#*:*"ôt 

všetkých druhov akcií vyclaných spoločnost'ou rlrusí zodpovcdat'vý'ške

'o;urľJ:"#ľ^;,.nu'"no 
zabezpečí spoločnosť vedenie zoznamuakcionárov spoločnosti podlä platnej

článok v.
DLTIOPISY

ru. časŤ
AKcIoNÁRI
článok VI.

PRÁvÁ A PovINNosTI AKcIoNÁRov
1' Ptáva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy 

'a |iet9 stanovy. Akcionárom spoločnostimôže byt' právnická alebo fuzická' o.ouu]--ži'"'ulr"ĺ.on"*- .p"l"e""r,' je považovanáosoba, ktorá pľeukáže, že je majiteibm niektorého a.t'u iL"ĺĺ vydaných spoločnostbu.2' Akcionár ako spoJočník má pľávo podieläť sa podlä zákonaa.stanov spoločnosti na jej riadení,zisku a na likvidačnom Zostatku po. zrušení spoločnorti . linĺáá"ĺoí. Ťäio p.auo uplatňuje
ŕ:'"xx[ äi' Jŕ"T#" -!S#K:.""í, 

pri čom n' 
" 

j ;;ň;ii" *ľ o.gun i'ue ne o-pĺ."n i u p latn é pre

3' Akcionár je opľávnený sa zúčastniť na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, poŽadovať na ňominfoľmácie a vysvetlenia tykajúce sa záležitosrĺ .poroenosti alebo ,al"iirärriosôb ovládanýchspoločnostbu' ktoré súvisia s pľedmetom rokovaniä valného zhĺomaždenia a uplatňovať na ňomnávrhy' Predstavenstvo je povinné každému ut.ionĺ.oui. po1kynúť na požiadanie na valnomzhromaždení úplné a p'auáiué informácie u uy'u;li;;iu, 
'.ro.u 

súvisia s predmetom rokovaniavalného zhromaŽdenia' Ak predstavenstvo nie Je scffie poskytnúi 
"L'"i""ä-"i na valnomzhromaždení úplnú informáciu alebo ak o to 

"akcionä. 
na valnom ,h.oÁuza"n í požiada, jepredstavenstvo povinné poskytnúť ich 

'akcionáĺ;;-p;;."e najneskôr u 
-l"ho," 

do 15 dní od
ľ'mľ"ľlného 

zhromaždenia na adresu ním ui"a*ĺ' inak ju poskytne v mieste sídla

4' Poskytnutie informácie sa môŽe odmie.tnut',.iba ak !ľ .a jej poskytnutím porušil zákonalebo akzo starostlivého posúdenia obsahu infoľmície ,vĺlw^, "zrrjej poskynutie by mohlo spôsobiťspoločnosti alebo ňou ovládanej spoločnosti u;.nu. Ň"ňozno odm.ietnuť poskyľnutie informácieýkajúce sa hospodárenia a majetkoqýcn pä-".ou 
'.ioloenor,i. 

o odmiJtnutĺ poskynutiainformácie rozhoduje predstavensŇo počas rokovania uuinlno 
'nro*u!a"",iä.'ät p."or,avenstvoodmietne poskytnúť informáciu, roáodne na Žiadosť at.'ione.u o povinnosti pľedstavenstvaposkytnúť poŽadovanú informáciu počas rokovania vaIneno zhromaždenia dozorná rada.Ak dozorná rada rozhodne, že nósúhlasí ' pá'Ly,'"ĺ' inťormácie, .;;;;; súd na základenávrhu akcionára o tom, či je spoločnost' poviíl;-;;;;""anú informáciu poskynút,. Právo
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akcionára podlä ust.$-ul80 odst.3 poslednej veý a ust.$-ul80 odst.4 poslednej vety obchodného
zákonníka zanilĺne, ak ho akciolláľ neuplaurí tlo .iedného ,r,"iiu"u od' konania valného
zhľomaŽclenia na ktorom požiadal predstavcnsĺo alcbo dozoľllú ľaĺlu spoločnosti o poskýnutie
informácie.

5' Na uplatnellie práva účasti na valnom zhromaždení, práva lrlasovat' na ňom, poŽadovať od neho
vysvet|enia a uplaĺ'liuvat' ltávrhy určĺ ľozhodujúci deň predstavenstvo.

6. Výkon práv akcionára m6že byť obmedzený alebo pozastavený len na základe obchodného
zákonníka alebo osobitného zákona.

7 ' Akcionáľ nesmie vykonávat' práva akcionára na ujmu práv a oprávnených záujmov ostatných
akcionáľov. Spoločnosť musí zaobchádzat' za roinakýôh podmienok só všetkými akcionĺármi
rovnako.

8' Akcionár sa zúčastňuje na valnom zhromaždení osobne alebo prostredníctvom splnomocne nca Zapodmienok uvedených v článku VIII, bod 6-9 stanov spoločnosti.

9. Hlasovacie pľávo patľiace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každé l
euľo (slovom jedno euľo ) bude pripadaťjeden hlas.

l0' Akcionáľ má pľávo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu)' ktoý valné zhromaždenie podl,a
výsledku hospodárenia uľčilo na rozĺlelenie. Spoločnosť môŽó akclonárom vyplácať diviäendulen pľi splnení podmienok ustanovených v $ l79 ods.3 až 5 obchodného zákonníka.Akcionáľ
nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu pľijatú dobľomysel'ne.

ll. Rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu určí valné
zhromaŽdenie, ktoľé ľozhodlo o ľozdelení zisku spoločnosti; ak valné zhrom aŽdenie ľozhodujúci
deň neurčí, je ýmto dňom deň uplatnenia práva na dividendu akcionárom..

l2' Spôsob a miesto výplaý dividendy určí valné zhromaždenie, ktoľé ľozhodlo o rozdelení zisku.
Spoločnosť vyplatí dividendu akcionáľom na svoje náklady a nebezpečenstvo.

l3. Akékol'vek plnenia poskýnuté akcionáľom v rozpore s obchodným zákonníkom a1ebo osobitným
zákonom, alebo stanovami sú akcionári povinní vľátiť spoločnosti; ustanovenie bodu l t, q7m nie
sú dotknuté. Splnenie tejto povinnosti nemôže spoločnoď odpustii a predstavenstvo je povinné ju
vymáhať.

l4. Akcionár je povinný splatiť spoločnosti celú menovitú hodnotu akcii. Zaakcionára sa povaŽuje aj
držitel' dočasného l istu.

l5. Akcionára nemožno zbaviť záväzku splatiť emisný kurz akcií, ktoré upísal.Akcionáľ nemôžejednostranným pľávnym úkonom započítať svoju pohlädávku voči spoločnosti proti pohlädávke
spoločnosti na splatenie emisného kurzu akcií' ktoľé upísal.

l6. Pľi porušení povinnosti splatiť emisný kurz akcií alebo jeho časti podl'a bodu 15. je akcionáľ
povinný zaplatiť uroky z omeškania Zo sumy' so splatením ktoľej je aŕcionár v omeškaní vo qýške
20 %o ročne.

17. Ak je akcionár v omeškaní so splácaním emisného kuľzu akcií alebo jeho časti, vyzve ho
predstavenstvo písomne' aby svoju povinnosť splnil v lehote 60 dní od doľučen iá výzvy
pľedstavenstva' Yýzva obsahuje aj upozoľnenie, že po márnom uplynutí tejto lehoty spoloenoŕ
vylúči akcionára zo spoločnosti. o vylúčení akcionára zo spoločnosiĺ ro'noau;e predstavenstvo.

18. Rozhodnutie o vylúčení akcionára zo spoločnosti predstavenstvo doručí akcionárovi a uloží dozbierky listín. Doručením rozhodnutia o vylúčení akcionára zo spoločnosti prechádzajú akcie
vylúčeného akcionára na spoločno'ť. |9 pľe'vode akcií vylúčeného akcionáľa alebo pč znížení
základného imania o akcie vylúčeného akcionára poáru s 161b obchodného zákonníka
spoločnosť vyplatí vylúčenému akcionáľovi peňažnú sumu vo výške ním splatenej časti
emisného kurzu zníženú o náklady, ktoré spoločnosti vznikli z porušenía jeho povinnosti splatiť
včas emisný kurz akcií a výdavky spoločnosti s ým spojené.

19' Akspoločnosťprevedieakcie vylúčeného akcionáľa Za cenu nižšiu, ako bol emisný kurz
akcií, vyplatí spoločnosť vylúčenému akcionáľovi len peňažnú sumu presahujúcu výšku
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eulisného kurzu zníŽenú o náklady, ktoľé spoločnosti vznikli z ponlšenia povinnosti splatit, včasĺ':ĺnisný kuľz akcií a výc.lavky spoločntlsti s tým spojenj"_"'
20' Ak spoločnosť zníŽi záklaclné imanie o aL"i" vylúčeného akcionára' vyplatí spoločnosťvylúčenému akcionárovi peňaŽnú sumu Vo.výške. nímiplatenej časti 

"'irnenó kurzu znížeuú o

'ľj':ľLĺ:""äl1äj''"'.J'""j;}l1;ľľľ:"ä"#ilľ:ľľ;'"i';;;, ";;;ilä;' "t.i] " 'vj,"ľy
2l ' v rámci upisovania nových akcií pľi zvyšova ní základn'eho imania majú doteľajší akcionári

5"*ľĺ ätľJ:Jiä:lffi"':!::akcií v ň;;'';;kom sa '-Jiliä;)mi podiel'ajú na

22' Yydanie nových.akcií je spojené s vydaním emisných podmienok. Porušenie povinností z nichvyplyvajúcich bľáni výkonu hlasovaciého práva. J --' r-\

" ŕl'Jiffiäxäľ:,ľ-äiJ;*i#ľ,T"íc 
z rokovania dozonrej rady; o takto získaných informáciách

24' Akcionár má právo nahliadnuť v síd1e spoločnosti do listín, ktoré sa ukladajú do zbieľkylistín podlä osobitného zákona a vyziadiť 'i Ĺ;;;"-!chto Iistĺn aIeuo ŕľ, zaslanie na nímuvedenú adresu, a to na svoje nákladý a nebezpečenstvo. '

orgánmi spoločnosti sú:

a) valné zhromaždenie,

b) predstavenstvo,

c) dozomárada.

rv. časŤ
oRGÁI\rY sPoLočNosTI

čHnok VII.
oRGÁľ{Y sPoLočNosTI

čHnok VItr.
VALNE ZHRDI/.AŽDENIE

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Do jeho pôsobnosti patrí:
a) zmena stanov,

b) rozhodnutie o zvýšení a znížení základnel'lo imania, o poveľení predstavensfua zvýšiťzákladné imanie podl'a $ 2 l0 obchodného 
'atonn_ĺ_La 

ä'iydanie dlhopisov,
c) volba a odvolanie členov predstavenstva, určenie predsedu predstavenstva
d) volba a odvolanie členov dozornej rady spoločnosti (dhlej len ,,dozorná 

rada,,) s výnimkoučlenov dozornej rady volených a od_voláv anýchruň..tiun"u'ĺ,
e) schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky, mimoľiadnej individuálnej účtovnejzávierky, rozhodnutie o rozdeleni zisku, aleĺo ĺl'.uJJ.t.á, a určení tantiém,
0 rozhodnutie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cennépapiere a naopak,

g) rozhodnutie o vydaní dlhopisov,

h) rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o Zmene právnej formy,
i) rozhodnutie o skončení obchodovania s akcialni na regulovanom trhu a rozhodnutie o tom.Že spo'očnosť prestáva byt' verej nou a kc iovou .po l oenošÄu,
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j) rozhodnutic o d'alších otázkach, ktoľé zákoll alebo tieto stanovy zahŕinj(l do pôsobnosti
valného zhromažĺlenia,

k) rozhodovanic o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o pľevode časti podniku,
l) schvalbvanie pravidiel odmeňovania členov oľgánov spoločnosti,
m ) schválen ie vý z.namných obchodných tľansakc i í

n) schválenie zmliw o výkone funkcie čIenov dozornej rady
o) schválenie a odvolanie audítoľa

p) schválenie vytvoľenia apoužitiakapitálového fondu z príspevkov akcionáľov
2' Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov, pokial, obchodnýzákonník alebo tieto stanovy nevyžadujú inú väčšinu.

3' Na schválenie rozhodnutia valného zhľomaŽdenia o Zmene Stanov, zvýšení alebo zníženízákladného imaĺia, 
-o 

poveľení predstavenstva na zvýšenie základnéio imania podlä $ 2l0obchodného zákonníka, vydaní pľioritných dlhopisov alebo vymenitel'ných álnopisov, zrušení
spoIočnosti alebo zmene právnej formy je potrebná 2l3 väčšina hlasov prítomn;ých akcionáľov amusí sa o tom vyhotoviť notársk a zápisnica'

4' Na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o skončení obchodovania na burze sakciami spoločnosti a rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byt verejnou akciovou
spoločnosťou je potrebná2l3 väéšina hlasov prítomných akcionárov.

5' Na rozhodnutie valného zhromaŽdenia o zmene práv spojených s niektoým dľuhom akciía o obmedzení pľevoditelhosti akcií na meno Sa vyŽaduje a;'sĺľllas zĺs riĺs{"yílurou akcionárov'
ktorí vlastnia tieto akcie.

6' Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Akcionár sa zúčastňujena valnom zhromúdení osobne alebo v zastúpení nu žáklud" písomného ,plnon1o"n"nia. Akakcionáľ udelí splnomocnenie na výkon hlasovacích práv spojených s ými isými akciami najednom valnom zhromaždení viaceým splnomocnencom' spoločnosť umožní hlasovanie tomusplnomocnencovi, ktoý sa na valnom zhromaždení zapísal do listiny prítomných skôr. Ak viaceľíakcionári udelili písomné splnomocnenie na zastupovanie jednému ,pino'o.n"ncoui, tento môŽena valnom zhromaŽdení hlasovať za každého takto zästúpeného akcionára samostatne. Akakcionár vykonáva svoje práva pľostľedníctvom splnomo.n"n.ä, originál splnomocnenia musí by'odovzdaný zapisovatel'ovi pre účely evidenciô. Splnomocnenie platí len na jedno valné
zhr omaždenie vrátane j eho prípadného opätovného zvoian i a.

7' Splnomocnenec musí byt' na účasť na valnom zhromaždení splnomocnený písomným
splnomocnením obsahujúcim názov a sídlo právnickej osoby, lČo, alebä meno' pľiezvisko, rodnéčíslo a bydlisko fyzickej osoby (IČo' resp. ľodné číslo sa neuvádz a u zahraiičnej osoby) takakcionára ako aj splnomocnenca, počet a menovitú hodnotu akcií' ktoré ho oprávňujú nahlasovanie a úľadne overený podpis akcionára. Ak sa akcionár, ktoý vyáal splnomocnenie zúčastnívalného zhromaždenia, jeho splnomocnenie sa stane bezpľedmetným.

8' Ak má akcionáľ akcie na viac ako jednom ú-čte cenných papierov, spoločnosť musí umožniť jeho
zastúpenie jedným splnomocnencom za každý takýo úlei cenn17c'h papierov podlä osobitného
predpisu.

9' Ak spoločnosť vydala zaknihované akcie, právo akcionára zúčastniť sa na valnom zhromaždenísa overuje na základe výpisu z registra emitenta vedeného v zákonom ustanovenejevidencii cenných papierov. .,

l0' Predstavenstvo je povinné zvolať valné zhromaždenie v lehote šiestich mesiacov po uplynutí
predchádzajúceho účtovného obdobia.
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l l' Ak to vyŽadujú záujmy spoločnosti a v prípadoch tlstanovených próvnym predpiscltll llložnozvcllot' nrilrroriadne valllé zhromaždenie. úimoriadne valné 
'l',,onrui,ĺ"n 

:. zvolapľedstavensfuonajmä vtedy ak :

a) Sa na tom uznesie predcháĺlzajÚce rĺalné zhromaždcnic'
b) požiacIa o tn akcionár alebo "o:ľ::ľ' ul::il'^,:.io akoie, ktoďch menovitá hodnota rĺosahrtjenajmenej 5 r/o základného imania, písomne s uvedením dôvodov na preľokovanienav rhovaný ch zátl ežito stí,

c) ak zistí' že stľata spoločnosti presiahla hodnotu 1/3 základneho imania alebo to moŽnopľedpokladať, a predloží valnému zhromaŽdeniu návrhy opatrení. 
--_-_:

12' Y prípade zvolania mimoriadneho valného zhromaždenia podl'a bodu l2 písm. b) tohoto článku'predstavenstvo nolámimoriadne valné zhromazo"ni" taL, uuy ,'tonui" í"i""rLo. do 40 dní ododňa ked' mu bola doručená žiadosť o jeho 
'uoIuni". 

pľedstavenstvo nie je oprávnené meniťnavrhovaný progľam valného zhromaždénia' Pľedstavenstvo je oprávnene iavrhovaný pľogramvalného zttomaždenia doplniť iba so-súhlasom osôb, ŕtoré iožiadali o zvoianie mimoriadnehovalného zhľomaždenia podlä bodu'12'.pism. b b?chto *unäu. žiJoJilňionĺ.ov uvedenýchv bode l2'písm'b) stanov moŽno vyhovióť len vtejy, at títo akcioná.ĺ pr"uĹäu, Že sú majitelmiakcií najmenej 3 mesiace pľeá'. uplynutím ŕh"b' na zvolanie mimoriadneho valnéhozhromaŽdenia predstavenstvom podlä iuóry tol'to uoJol

13' Na žiadosť akcionára, alebo akcionárov, ktorí majú akcie, ktoých menovitĺĺ hodnota dosahujenajmenej 5%o základného imania predstavenstro" .aliaĺ nimi 
"uľčenĺ 

,al"zrt rt na programrokovania valného zhromaŽdenia. Valné zhromaŽdeni"-1" pouinne úio 
_il"zĺtosť 

preľokovať.Žiadosť o doplnenie progľamu musí byt' oaolroan"na alebo k nej musí byt, pripojený návrhuznesenia valného zhromaždenia" inak sá valné zttomažd,en'" n"'uri takoutoĹiadostbu zaoberať.Ak žiadosť o zaradenie nimi určenej záležitosti uoiu áorue"ná po zaslan í pozvánky na valnézhromaždenie alebo po uverejnení oznámenia o konaní valného zhromaždeliia, predstavenstvouverejní azašle doplnenie programu valného ,hro^iá"nra spôsobom 
'"á'o'""vm zákonom aurčeným stanovami na zyolávanie valného ,hrr^uid"nu nä;rn"n".; a..Ji'ĺ pred konanímvalného zkromaždenia' Ak takéto oznámenie aopm"nĹ- programu valného zhromaŽdenia nie jemožné' možno zaradiť uľčenú záležitosť nu p.og.u' .oĹänuňiu valného zhľoÁaždenia len podl,aust' $ 185 ods' 2 obchodného zákonníka. Pňdstavensfuo je povinné o'ne-"ni" doplneniapľogramu zaslať a uverejniť do l0 dní pred konaním valného ,ŕ.o-uza"níurz-ay,ak ho akcionári

ľ*#T;j'j.'' 
ods' l obchodného iákonníka dorueia najneskôr 20 d;i;; konaním valného

l4'Oznámenie o konaní valného zhromaždenia uverejňuje 
' 
predstavenstvo spoločnosti v lehotenajmenej 30 dní pred konaním valného ,t roouií"niu v peľiodickej tlači s celoštátnoupôsobnostbu' Pozvánku na valné zhromažden'.. u .ounuĹ.;_ l"r'oté predsáŕnstň odošle poštou naadresu akcionára' Pozvánka na valné zhromažden i" u iria^"nie ä konanĺ uĺner'o zhromaŽdeniamusí obsahovať všetky náležitosti ustanovené právnymi pľeápismi.

15.Akcionár sa na valnom zhromaždení zúčastňuje na svoje náklady.

'o3;r?,^u^enie 
okonaní valného zhromaždenia apozvánka na valné zhľomaždenie obsahuje tieto

a) obchodné meno a sídlo spoločnosti,
b) miesto' dátum a hodinu konania valného zhromaŽdeni4c) označenie, či sa zvoláva riadne alebo mimoriadne uulne 

'n.o* aždenie,d) progľam rokovania valného zhromaždenia,
e) rozhodujúci deň pľe uplatnenie pľáva účasti na valnom zhromaŽdení,0 podstata navrhovaných zmien stanov. ak je v programe valného zÁľomaždenia zaradenázmena stanov,
g) upozornenie na práva akcionára nahliadnuť do iltftlrmácií a dokumentov podl,a písm. f)tohto bodu v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valného zhľomaždenia a o
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práve vyŽiadat' si kópie návľhu stanov a zoznaml osôb, ktoľé sa navľhujú za členovjednĺltlivých oľgánov spoločnosti s uvedcním navrhovancj funkcie, pľípa,JllJ ich zaslanie
na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečensfvo'

h) poučenie o možnosti akcionára nahliadnuť do účtovnej závierky podl'a $-l92 odst.l
obchodného zákonníka v sídIc spoIočnosti v lehutc uľčenej na zvola"nie valneho
zhromaŽdenia a o práve akcionáľa. Ktoqŕ je mqjitel'om akcií na rjoručitel'a a ktoý zľiadil
na akcie spoločnosti záložné pľávo v prospech spoločnosti ,vyžiadať si zaslanie kópie
účtovnej závierky na ním uvedenú adresu na svoje náklady a neĹezpečenstvo,i) iné údaje podlä ýchto Stanov'

l7. Spoločnosť uverejní najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenla na svojej
internetovej stránke oznámenie o zvolaní valného zhromaŽdenia s údajmi podl'a bodu. 16
tohto článku.

Clánok IX.
oRGANIZĺčľľ z ABEzPEčnľrB VALNEHo ZHRoMAŽnnľrĺ

l . Priebeh valného zhromaŽdenia organizačne zabezpečuje predstavenstvo.

z. Pľedstavenstvo zabezpečuje zápis akcionáľov do listiny pľítomných' ktoľá obsahuje najmä tieto
údaje:

a) ak je akcionárom pľávnická osoba, jej názov a síd|o,

b) ak je akcionárom ýzickáosoba, jej meno' priezvisko, bydlisko,

c) údaje o splnomocnencovi akcionára, (meno, priezvisko, bydlisko)
d) menovitá hodnota akcií opľávňujúca akcion ára nahlasovanie.

3' Listina pľítomných musí bý' označená názvom akciovej spoločnosti a dátumom konania valného
zhromaždenia. Spľávnosť listiny prítomných powrdzujú svojimi podpismi predseda valného
zhromaždenia a zapisovatel', zvolení podl'a stanov. ak spóloenoiť odmietne vykonať zápis určitej
osoby do listiny prítomných' uvedie túto skutočnosť do listiny prítomnýJh spolu s dôvodmi
odmietnutia. Listina pľítomných je prí|ohou zápisnice z konania uámeľ'o žhromaždenia.

4. Predstavenstvo súčasne zabezpeéí pľe každého akcionáľa hlasovací lístok, na ktoľom je výrazne
vy značený počet jeho hlasov.

5. Valné zhromaždenie sa spľavidla koná. v mieste sídla spoločnosti. V odôvodnených pľípadoch samôže konať v mieste v územnom obvode toho obchodného súdu, v ktoroÁ je spoločnosť
ľegistrovaná.

6' Valné zhromaŽdenie zvolí svojho predsedu, zapisovatel'a, dvoch overovatelbv zápisnice
apotľebný počet.osôb poverených spočítaním hlasov. Pľi ich vol'be sa hlasuje najskôr vcelku
o všetkých kandidátoch navrhnuých pľedstavenstvom. Ak nebudú kandidäti täkto zvolení,
predstavenstvo zmení kandidátov podl'a návľhu akcionárov. V prípade potreby môže daŕ
predstavenstvo hlasovať o niektoých kandidátoch osobitne.

7. Do zvolenia predsedu valného zhromaždenia poveľí predstavenstvo jeho vedením svojho člena
alebo inú osobu; ak taká osoba nie je na valnom zhromaždení prítomňá' môže valné zhromaždenie
do zvolenia jeho predsedu viesť ktoqŕkol'Vek z akcionárov spoločnosti.

8. Zápisnica o valnom zhromaždení obsahuje:

a) obchodné meno a sídlo spoločnosti,

b) miesto a čas konania valného zhromaždenia,
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c) meno predsedu valného zhromaŽdenia, zapisovatel'a, overovatelbv zápisnice a osôbtrltlveľellýuh sčítaním hlosov,

d) opis pľcľokovania jednotliv'ých lrodov progľamu valllého zltomaŽdenia,
e) ľozhodnutie valneho zhromaždenia s uvcdcním výsledku ltlasuvarlia' pri kaŽdom bodeprogramu valného zhromaždenia,

0 obsah protestu akcionára, člena pľedstavenstva alebo dozornej ľady ýkajúceho saľozhodnutia valného zhromaŽdenia, ak o to protestujú ci požiada, J 
- --'

g) ak akcionár na valnom zhromaŽdení poŽiada, musí vo. vďahu k qýsledku hlasovania pri

51'o"'n 
bode progľamu valného zhromaždinla zápísnica zvaineho rttomazdeiia obsahovať údaj

1. počte akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy,
2' pomernej častizákladného imania, kioré od'ovzáanéplatné hlasy pľedstavujú,3. celkovom počte odovzdaných platných hlasov,
4' počte hlasov za aproti jednotlivým návrĹom uznesení vrátane infoľmácie o počteakcionáľov, ktoľí sa zdrŽali hlasovania.

9' K zápisnici sa priložia návľhy a vyhlásenia pľedložené na valnom zhromaŽdení na pľerokovanie'Predstavenstvo zabezpečuje vyhotovenie iápisnice o *lnorn zhromaždení do 15 dní od jeho

;Í:äTľ,äŕápisnicu 
podpisuje zapisovatel' a predseda valného ,t rom.aza"niu a dvaja zvolení

10' Spoločnosť uverejní ýsledky hlasovania vsúlade sbodom 8, písm. g) vlehote 15 dní odskončenia valného zhromaŽdenia na svojej internetovej ,,rant", ak ju má niadenú.
1 l ' V pľípad e' Že sa podl'a právnych predpisov uyŽaduje notárska zápisnica' predstavenstvo je povinnézabezpečiť zosúladenie obsahu zĺpisnióe pooiä boäu 8. tohoto-článku's notáľskou zápisnicou.Zápisnice o valnom zhľomaždení spolu s oznámením o konaní valného 

'tr.omazaenia, 
pozvánkou navalné zhľomaždenie a zoznam prítomných akcionárov .poioenorľ uschováva po celý čas jej trvania.Pri zániku spoločnosti bez právneho nástupcu ich spoločnosť ádovzae príslušnému štátnemu archívu.

čhnokX.
RoZHoDovANIE VALNEHo ZHRoMAŽDENIA

l ' Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním na výzvu predsedu valného zlvomaŽdenia' Ak jepodaných viac návrhov, ľozhoduje o poradí, v ktoňm ,u bua" o nich hlasovať, predseda valnéhozhromúdenia' Hlasuje sa s hlasovacími lístkami. výsleJoĹ hl".";;;il;;;;;u;.|o.ory poverenésč ítaním h lasov pľedsedov i valného zltr omaždenia a iap i sovate lbv i.
2' Tajne sa hlasuje na návrh akcionáľa.' Podmienkou uplatnenia tajného hlasovania je, žetakýtospôsob musí byt'odsúhlasený valným zhromaždenĺ. uaesĺnou hlašov p.ft";;ý;Ĺ akcionárov.
3' Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou. hlasov prítomných akcionárov, pokial, obchodnýzákonník alebo stanovy nevyžadujú inú väčšinu.

2

čtánok XI.
PREDSTAVENSTVO

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktoqý riadi činnosť spoločnosti a koná v jejmene' Predstavenswo rozhoduje o všetkých záleŽjto.stiacň ,páioenorti, poĹial; 
"i. ; obchodnýmzákonníkom alebo ýmito sÍanovami vyhradené d" pÁ.;[;;sti valného zhtomaždenia alebodozornej rady' Členovia predstavenstva' ktorí konajú V mene spoločnosti a spôsob, ktoým takrobia, sa zapisujú do obchodného registra.

Pľedstavenstvo spoločnosti má troch členov.
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3' Člen'rv pľedstavenstva volí a odvoláva valne zhľoľnaždcnic. Valné zlrľolllaŽdenie zároveň uľčípredsedu a poĺipľeclsedrr preĺlstavenstva. Funkčné obclobie členov ;rľctlstavenstva je päť ľokov, svýnimkou podlä bodov 4 a 5 tohoto článku, funkčné obdobie končí aŽ vol'bou nových členov.
4' Predstavenstvo, ktorého počet volených členov neklesol pod polovicu, môže kooptovat, poodsúhlasoní dozornou ľadou náltladrrýuh členov do nasleäujúceho zasadnutia valnéhozhromaždenia' Nasledujúce valné zhĺomtaŤĺ1enie kooptovaných členov pľcdstavcnstva puĺvr.dí,

alebo zvolí nových'
5' Člen predstavenstva môŽe z funkcie odstúpiť. Je však povinný oznámiť to písomnepredstavenstvu. Výkon jeho funkcie končí dňom splnenia_ podmienok 

".e*ý.ňpľedstavenstvom. r r--"

6' V prípade, že člen predstavenstva, ktory_je súčasne v pracovnom pomere so spoločnostbu, dostanezÍohto pľacovného pomeľu výpoved'z dôvodov poľu8enia pľacovnej disciplíny prestáva byť dňomskončenia pľacovného pomeľu členom predstavenstva. Ak .je ttonytolv"t tĹn predstavenstva
odsúdený za trestný čin, končí jeho členstvo v predstavenstve najnóskôr do l mesiaca odo dňa,kedy sa ojeho odsúdení predstavenstvo alebo spoločnosť dozveäeli. Ak člen pľedstavenstvapoľuší zákaz konkurencie, pľestáva byť členom predstavenstva najneskôr do l mesiaca odo dňa,kedy sa o tomto poľušení zákazupľedstavenswo álebo spoIočnosť dozvedeli.

7' Pľedstavenstvo zvoláva a vedie pľedseda alebo ním poverený člen predstavenstva podlä potľeby,najmenej Íaz za dva mesiace. Zvolanie predstavônstva sa vykonáva písomnou pozvánkou,
doručenou najmenej l0 dní vopred. V pozvánke musí byť uvedeň17 dátum, čas, miesto a programrokovania' Ak všetci členovia pľedstavenstva súhlasia,lesaťdňová lehota nemusí byť dodržaná.Rokovania predstavenstva sa môže zúčastniť člen dozornej ľady, ako to dozomá rada požiada.

8' Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Na prijatieuzneseniaje potľebný súhlas väčšiny pľítomných členov.

9' Hlasovanie mimo zasadnutia pľedstavenstva v prípadoch, ktoľé nestrpia odklad, môže byťnahradené písomnou formou, pľičom hlasujúci sa považujú za-prítomných. Zapísomnú formu pre
takéto hlasovanie sa považujú aj e-mailové prejavy po ich"telefonickom overení.

l0' o pľiebehu zasadania predstavenstva a ojeho rozhodnutiach sa vyhotovujú zápisnice podpísané
pľedsedom predstavenstva a zapisovatelbm. Zápisnicamusí obsahovať VšJky Z;'sadné skutočnostiz ľokovania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých .rnoanutĺ, musí byt,doručená každému členovi predstavenstva a predsedovi dozorn ej rady.'Záplsnica musí obsahovaťaj všetky rozhodnutia prijaté písomnou formou podl'a čl. XI. uóa q u eu.. oJ-|."dchádzajúceho
rokovania predstavenstva.

l l ' Konať V mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavensfua. Spoločnosť zaväzujúsúhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia pľedstavenstva spôsobom uvedeným v čl. XX.
l 2. Výkon funkcie člena predstavenstva je nezastupitel'ný.

l3' Na členov predstavenstva sa v plnom rozsahu vzt'ahujú ustanovenia $ l96 obchodného zákonníka
o zákaze konkurencie.

l 4. Náklady spojené s výkonom činnosti predstavens tv a uhrádzaspoločnosť.
15. Zasadnutie pľedstavenstva sa koná spravidla v sídle spoločnosti.

16' Členom predstavenstva patrí za výkon ich funkcie tantiéma vo výške stanovenej valnýmzhromaždením. Členom pľedstavenstv a patrí za výkon ich funkcie u3'rn"rulná odmena podläpľavidiel schválených dozornou radou.

I 7. Predstavenstvo:

' vykonáva obchodné vedenie spoločnosti a zabezpečuje všetky jej prevádzkové a organizačnézáležitosti,
. vykonávazamestnávatel'ské práva,
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o Zvoláva valné zhromaŽdenie,
r vykonÓvo uzncscnia valncho zhľonraždellia,
o rozhodu.je o pouŽití rezeľvného fondu,

zab'ezpečuje riadne vedenie účtovn íctva spoločnosti
a) pľedkladá valtlélllu zlllolnaŽúelliu na schválenie:. ||.Ávrlry na zneny stanov
. návľhy na zvýšenie a zníŽenie základného imania. návľhy na vydanie dlhopisov

' návrhy na poverenie zýšiť základne imanie predstavenstvomo riadnu individuálnu, mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku,návrh na rozdelenie zisku aleboúhradu strát vrátane určenia výšky a spôsobu Vyplatenl; Jlvidend a tantiémo audítoľa spoločnosti
o návľh na zrušenie spoločnosti,

' návľhy na schválenie. vytvoreni a a pouŽitiakapitáIového fondu z príspevkov akcionáľovb) predkladá valnému zlvomaždeniu äto súčasti vý1o9nej 
'p.ĺuy správu o podnikatel,skej činnostispoločnosti a stave jej majetku, Správu o odmeňovaní elenäv äľgánov spoločnostic) informuje valné zhrom aŽdenie:

' o podnikatel'skom p\ánebeŽneho roka So Zapracovaním pripomienok dozornej rady.d) pľedkladá dozomej rade:
o materiály uvedené v čl. XII. bod l0
o informácie o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti na budúce obdobie ako aj opredpokladanom vývoji stavu majetku, financií u 

'ý";;;!poločnosti "":'."ň- do rokae) informuje dozornú ľadu:
o bezodkladne o všetkých skutočnostia9! 

ĺt9T:_ môžu podstatne ovplyvniť vyvoj podnikatel,skejčinnosti a stav majetku spoločnosti, najmäjej likviditu 'o zvolaní mimoriadneho valného zhromaždenia predstavenstvom spoločnosti v prípade, akpľedstavensfuo zistí' že strata spoločnosti p.".ĺut'tu lroanotu 18 zäkladneho imania alebo tomožno predpokladať
o písomnú správu o stave podnikatel'skej činnosti a o majetku spoločnosti v porovnaní s
^ - 

predpokladaným vývojom na žiadosť dozórnej rady
f) Pľedstavenstvo schval'uje:
o pravidlá tvorby a použitia fondov tvorených spoločnosťou,o prevody vlastníctva k nehnutelhému majetku^, zaťaženierrehnutelhostí a prenájom na dobu dlhšiuako dva roky,
o schval'Úe získanie a scudzenie majetkoqých účastí vrátane majetkoqých vkladov alebo ichzýšenia do obchodných spoločností,tružsti"u u ĺný"n spJoenostĺ,. schval'uje štatutárne norTny spoločnosti,
o návrh ceny a iných návrhov v konaní o.1en9vej regulácii pľed Úľadom pľe ľeguláciu sietbvýchodvetví a Radou pľe reguláciu podlä osobitného;ákäna. '
l8' Predstavensfuo je povinné pri predloŽení ýchto informácií zabezpečiť zachovanie obchodného

lff'ffľÄi 
zamedziť úniku infoľmácií a skutoeno'tĺ' riú"n p."r.ua"nĺ' ĺy *"r'la spoločnosti

l9.Predstavenstvo vymenúva
pľedstavenstvu za qýľobné,
s výkonným riaditelbm zmluvu

a odvoláva výkonného riaditelä, ktory zodpovedáobchodné, prevádzkové a peľsonálné ziležitosti. |Jzatvára
o individuálnych pľacovných a platobných podmienkach.

Clánok XII.
DoZoRNÁ RÁDA

l ' 
ffÍ:ä'rJ:ľrľ"".1ľ'" 

na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikatel,skej
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2. Dozoľná radamátroch členov.

3. Clenom dozornej rady môže byť len fyzická osoba. Člen dozornej rady nesmie byť zároveň
čIenom predstavenstva' prokuristom, osobou oprávnenou podl'a iapr"i v obchodnóm registri
konať V mene spoIočnosti.

4. Dve tretiny členov dozornej ľady volí a odvoláva valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou
hlasov pľítonrných akciurlá'uv. Jetlnu tretinu volia a odvolávajú zamestnanói spoločnosti, ak má
spoločnosť v čase volby viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere. Pri vol'be
členov dozornej rady volených valným zhromaždením je možné hlasoväť aj o viaceých
kandidátoch súčasne, ich počet ale v takom pľípade nesmie byť vyšší, ako je počet volhých miest
v dozoľnej rade. Poľadie, v ktoľom sa bude o jednotlivých návihoch hlašovať, uľčuje predseda
valného zhromaždenia. Pokial' po zvolení niektoľého kandidáta za člena dozornej raäy uŽ budú
všetky funkcie členov dozornej rady obsadené, nebude Sa o prípadných d'aiších návrhoch
hlasovať. Ustanovenie $ 200 ods. 2 obchodného zákonníka sa nepouŽ_ije. 

-

5. Funkčné obdobie členov dozornej ľady je 5 rokov, končí sa však až vol'bou nových členov
dozornej rady. Pľedsedu dozornej rady volia a odvolávajú členovia dozornej rady,
pľičom dotknutĺĺ osoba nehlasuje'

6. Člen dozornej ľad.y môže zo svojej funkcie odstúpiť. Je však povinný oznámiť to dozoľnej rade.
Výkonjeho funkcie končí dňom , ktoý určí dozorná rada.

7. V prípade, Že élen dozornej rady' ktoýje súčasne v pracovnom pomere so spoločnosťou, dostane
z tohto pracovného pomeru výpoved'z dôvodov porušenia pracovnej disciplíňy prestáva byt'dňom
skončenia pracovného pomeru č|enom dozornej rady. Ak je któ4;kol'vek-čien dozornej rady
odsúdený za trestný čin, končí jeho členstvo v dozornej rade najneikôr do l mesiaca oaä aĺá,
kedy sa ojeho odsúdení dozorná rada alebo spoločnosť dozvedeli. Ak člen dozornej ľady poruši
zákaz konkurencie, prestáva bý' členom dozornej rady najneskôr do 1 mesiaca odo äĺa, tóay sa
o tomto porušení zákazu dozorná rada alebo spoločnosť dozvedeli.

8. Ak by sa odstúpením členov dozornej rady volených valným zhromaŽdením znížil počet členov
pod polovicu' môže dozorn á rada vymenovať ňaIrraan1icIr členov do najbližšieho zasadnutia
valného zhromaždenia. Tento prípad sa nevďahuje na čIena dozoinej rady voleného
Zamestnancami spoločnosti. V takomto prípade sa do 30 dní od pľijatia abjikĺcie uskutočnia
vol'by nového člena dozornej rady. Ak by sa odstúpením členov dozôrnej rady znížil počet členov
pod polovicu, dozorná rada je povinná bez zbytočného odkladu zvolati mimoiiadne valné
zhromaždenie, ktoľé ľozhodne o ich odstúpení a zvolení nových členov dozornej rady.

9' Dozornú ľadu zvoláva jej predseda najmenej raz Za kalendárny štvďľok. Pľe rokovanie dozoľnej
rady a spôsob jej rozhodovania platia ustanovenia čl. XI. bod 7 primeľane.

l0. Dozorná ľada posudzuje:
a) návľh pľedstavenstva na zrušenie spoločnosti,
b) návrh pľedstavenstva na Vymenovanie likvidátoľa spoločnosti.
c) pravidlá tvoľby a pouŽitia fondov tvorených spoločnosťou
d) podnikatel'ský plán bežného roka,
e) návľh plánu rozdelenia zisku, ktoý obsahuje najmä:
o odvod daní,
o prídel do ľezervného fondu,
o prídely do ostatných fondov tvorených spoločnosťou,
o ostatné použitie zisku,
o použitie pľostriedkov nerozdeleného zisku.
0 odpoľúčanie pľe predstavenstvo na schválenie alebo odvolanie audítora, ktoľé predstavenstvo

predkladá valnému zhľomaždeniu

1l Dozorná rada schval'uje na návrh predstavenstva udel'ovanie prokúry.

I2



12' Dozomá rada udel'uje predchádzajúci súhlas v prípadoch ak spoločnost'poskytuje úver, pôŽičku,prcvár1za alehr"r 1rr'rsky(uje dtl užírrania ĺlrajetok'sfJ"ä""'ai alelro zabuzpcčuje z:ltväzokĺ;lenovipredstavenstva' proktlristovi alebo in"; n1"íe, tii;j;ô;vnená konať za spolĺrčnosť a osolrálllim blizkym alebo osobám, ktoľé konajú na ich iĺ"{'.u podmienok oľlvyklých 
' božnomobchodnnm sýk'tl L)ĺ_rzcrrná ľada udel'u.]JpľeJ.r'#"Jú"i zuhlas 

''u'u*,",, ĺr'ri'rrrlrryo poistení

;ľľ.ff3ľ.ä1 
Za škorĺtl spôsobenú 8l"non' p,'"..lr,ou.nr*u pri výkone filnkcie člena

13. Dozornárada schval'uje zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva.
14' Dozomá rada zvoláva valné zhromaŽdenie, ak to vyžadujú záujmy spoločnosti, a na valnomzhromaždení navľhuje potrebné opatľenia. ľr. ,porJo luolauunň 

"ĺ"!r," lĹ."maždenia platiaprimeľane ust. $ l84 obchodného iákonníka a usť. čl. VIII. bod l0 stanov.
15' Členovia dozoľnej 

.'u9/ '1 
zúčastňujú na valnom zhromaždení a sú povinní oboznámiť valnézhromaždenie s vysledkami svojej kontľolnej činnosti.

16' Rozdielny názor členov dozoľnej ľady zvolených zamestnancami spoločnosti a stanoviskomenšiny členov dozornej rady 
' ak títo o to poziádajtl,sa oznámi valnéÄu zhro-maŽdeniu spolu sozánermi ostatných členov dožoľnej rady. 

L --J--' Ý* vL

17' Členovia dozornej 3d'ľ sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamovýkajúcich sačinnosti spoločnošti u. Lont'olujĺ, Éi ĺeioune .aznamy stl ;i;;"" vedené v súlade so skutočnostbu ači sa podnikatel'ská činnosť spoločnosti u'tutotĺu;á ;-;l"d" s právnymi predpismi, stanovami a
äľĺľäJľľä:'fl':ľtrfräi* Pritom kontrolujJ u 

'ĺnJ,nu in o^ba"Äĺui."anua á závery a

l ' plnenia úloh uloŽených valným zhľomaŽdením pľedstavenstvu,
2- dodrŽiavania stanov spoločnosti a pľávnych predpisov v činnosti spoločnosti'

' $JĹ".xT:ĺ|jrJ, }i,T;:ľ""J:ili';l!spoločnosti, 
účtovníctva, dokladov, účtov, stavu majetku

18' Dozorná ľada preskúmava účtovné závierky, k19ré je spoločnosť povinná vyhotovovať podl,a

ff"T:äľ#fi:ffi''#"Jää:"ľ. 
rozdeleníe 

'i.Lu u'r"uä na úhraäu sÍát a predkladá svoje

'n t1."i:ä::'1"'?ffir'fľ: 
sa vďahuje zákaz konkurencie v rozsahu ustanovenom v ust. $ 196

20' Dozomá rada rozhoduje väčšinou hlasov všetk]ŕch svojich členov. o zasadaní dozornej rady savyhotovuje zápisnicapodpísaná jej predsedom. Ý 
'apĺ.'iĹr sa uvedú aj stanovisĹá menšiny členov

:::W;*"íl":Jľ, li"ľ#ľ 
(l; v žiy'" ;ä;;ozdielny ŕĺ'",' ei"""v dozornej ľady

21' 
*H#ä1'äi"?Tä";T;T:"*"",'Íľälľ"o1,r.'ooouunia dozornej rady; o takto získaných

22' Spoločnosť môŽe s členom dozornej ľady. ktoqý je zamestnancom spoločnosti, skončiť pracovnýpomer výpoved'ou, alebo znížiť mu platové 
';.ud"ni"; čase jeho i""L!"li" obdobia a v dobljedného roku po skončení členstva 

'v dozomej .ua" len s predchád zajúcim súhlasomnadpolovičnej väčšiny ostatných členov dozornej .uav. 
^*' 

]

23' Náklady spojené s výkonom činnosti dozornej rady uhrádza spoločnosť.
24' Členom dozornej Tdy patrí za výkon ich funkcie tantiéma. vo výške určenej valnýmzhromaždením ako aj mesačná odmená, ktorej výšku 

".e ";" 
valné zhľomaŽdenie.
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v. člsŤ
zvyŠovĺNln A zxlŽovĺľrn zÁxr,ĺnľÉľro IMANIA A ZMENA sTANov

Clánok XIII.
sPosoB zvyŠovaNlA A zYlŽovĺľĺĺ zÁrr,ĺnľÉrro IMANIA

l. o zvýšení alebo zníŽení základného imania spoločnosti ľozhoduje valné zhromaždenie
dvojtretinovou väčšinou hlasov pľítomných akcionáľov. Ak bolo vyaan;7cn viac dľuhov akcií'
vyžaduje sa táto väčšina hlasov u prítomných akcionárov kaŽdého dľuňu akcií.

z- Uznesenie valného zhromaždenia o zvýšení' resp. zníŽení základného imania sa ukladá do zbierky
listín; návrh na uloženie uznesenia vainého zhromaŽdenia sa podá najneskôr spolu s návrhom na
zápis zv ýšen i a, resp. zníženia zák ladného im an ia.

3. Zvýšenie základného imania môŽe byť vykonané upísaním nových akcií, podmieneným zvýšením
základného imania, zvýšením základného imania z majetku spoiočnosti, Ĺämbinovaným zv,-isenĺm
základného imania a zv]ŕšením základného imania pľeditavenstvom spoločnosii, zvýšením
základného imania nepeňaŽným vkladom.

4. ZníŽenie základného imania sa vykoná zníŽením menovitej hodnoý akcií alebo ým, že sa vezme
z obehu určiý počet akcií.

5. Rozhodnutie valného zhromaŽdenia o zqýšení alebo zníŽení základného imania musí mať formu
notáľskej zápisnice.

6- V pľípade upisovania noých akcií pri zvýšení základného imania peňaŽnými vkladmi majú
doterajší akcionáľi predkupné právo na upisovanie akcií na zvýšenie žĺrluaneno imania, a to v
pomeľe' v akom sa ich akcie podiel'ajú na doterajšom základnom imaní.

7 ' Valné zhromaždenie môže poveriť predstavenstvo, aby za podmienok ustanovených
zákonom rozhodlo o zvýšení základného imania do určitej uýsty. Poverenie zvýšiť zaklidneimanie možno udeliť najviac na päť rokov; valné zhľom aždenie môže poverenie aj
opakovane predÍžiť, vŽdy najviac o päť rokov' Rozhodnutie valného zhromaždenta o poverení
predstavenstva zqýšiť základne imanie sa zapisuje do obchodného registľa s uvedením
schválenej výšky základného imania; uznesenie valného zhromaždenia ,u ufludá do zbierky
listín. Pľedstavenstvo nemôže rozhodnúť o zvýšení základného imania pred zápisoň
ľozhodnutia valného zhtomaŽdenia o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie do
obchodného ľegistra.

Clánok XrV.

ZMBNA sTA|ľov
1. o zmene stanov rozhoduje valné zhľomaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných

akcionárov, ak zákon alebo tieto stanovy neustanovujú inak a musí sa o tom vyhotoviť notárska
zápisnica.

2. Y prípade zmeny stanov musí pozvánka na ľokovanie valného zhromaždenia, resp. oznámení o
konaní valného zhromaždenia musí obsahovať aspoň podstatu navrhovaných zmien.

3. Návľh zmien stanov musí byť akcionárom poskytnuqý na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote
30 dní pred konaním valného zhromaždenia.

4. Predstavenstvo je povinné zapracovať zmeny stanov schválené valným zhromaŽdením do úplného
znenia stanov abez zbytočného odkladu podať návľh na zápis úplného znenia stanov do zbieľky
listín.
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vr. čĺsŤ
rrĺrspou,,ĺnnNlE sPoloČľosľr

článok XV.
uČľovtvr oBDoBIE

Uétovným obdobim spoločnostije kalendáľny rok, začínajúci l . januárom a končiaci 3l. decembrom.

čtánok XVI.
učľowÁ ZÁvIERKA

l ' Akciová spoločnosť vedie účtovníctvo v rozsahu a spôsobom ustanoveným osobitným zákonom.Za riadne vedenie účtovníctva zodpovedá p.ea.tuuänrtuo; 
ĺroľ zabezpečuje overenie riadnei.

ä'ffiT:ľ1a.konsolidovanej 
účtovnej závierky." p.Ĺl"s"y ľok audítoioňänual"n1im valnýň

2' 
:ľ":ľ'T:[J#ffix'ľ::JäHľil'.:"'i1lľi.o o'u'"ymi pľedpismia poskytuje údaje o svojej

3' Akciová spoločnosť je povinná' po schválení valným zhromaždením, zveľejniť výročnú správu,obsahom ktorej sú aj vybľané údajezročnej tĺtovné. ze"i"rLy.

článok xvII.
TvoRBA A PoUŽITIE REZERVNEHo FONDU

1' Rezervný fond spoločnosti slúži na krytie stľát spoločnosti.

2' Spoločnosť mala pri svojom založení vytvoren]ŕ . rezewný fond vo r"ýške2299 507'4225 € (dvamilióný dvestodevätdesiĺdevät'tisícPaťstosĹdem"celých 
štyritisícdvestodvadsat'päť tisícin 

",'.u ). 
KaŽdoľočn" j";;;i""á;ôĺä;'";;;ä; fond o sumu voqŕške najmenej 10 % z čistého zisku 

"yoĺ.iJ"lr'ä-v riadnej účtovnej závierke až dodosiahnutia wšky ľezervného fondu do 
'ýJky íď N základného ĺmania. o pľípadnomd'alšom dopĺĺaní iezervneho fondu nad túto í'"'t.,'' ľoáoduje valné zhľomaždenie3' o použití rezervného fondu rozhoduje predstavenstvo, pričom dbá na záujmyspoločnosti.

článokxv[I.
RoZDEĽoVANIE ZISKU

Zo svojho zisku spoločnost'uhrádza prednostne dane štátu.
Zo zisku po úhrade daní sa prednostne vykoná povinné doplnenie rezervného fondu.
o d'alšom rozdelení zisku ľozhoduje valné zhĺomaždenie, a to so zretelbm na dostatočnétvorenie rezerv a s ohl'adom na plánovaný obchodný 

'-""; .ptr"čnosti.

*:#.:ää"Ľi::äTJ;:i1ľ;fiľo odpočítaní daní a povinného prídelu do rezervného fondu,

ĺ)':ĺ:ff:ľ:H::i'"äi:áTľ;[i,!vť ľozae*ný medziakcionárov, pričom dividendu vyjadrí

|]rľÍ*" 
tantiém pre členov orgánov spoločnosti vyjadľenej percentuálnym podielom na čistom

2.

aJ.

4-

l5



2.

Clánok XIX.
VYTVÁRÁNIB ĎALŠÍcľr roľnov

Spoločnosť môŽe vyVáľať v súlade s právnymi predpismi a vnútornými pravidlami schválenými
dozornou ľadou id'alšie foncly a prispievaťclonich zo svojho čistóho zisku sunrou' ktulcj tlefinitívnavýška podlieha schváleniu rozdelenia zisku valným zhromaždením. Spôsob pouŽitia ýchĺo fondo'
schval'uj e predstavenstvo.

vIr. časŤ
vŠEoBEcľÉ usľĺľovENIA

čHnok Xx.
PoDPIsovANIB ZA sPoloČľosŤ

Vo všetkých veciach zaväzujircich spoločnosť, sú oprávnení podpisovať všetci členovia
predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia pľedstavenstva, pokial'pľávny predpis neustanovuje inak.

Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému
menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pľipoja svoj podpis'

článolĺ Xxl.
UVEREJŇOVANIE sKUTočNosTÍ UsTANovENtŕCH PRÁvNYMI PREDPIsMI A

STANOVAMI
oznámenie o konaní valného zhromaŽdenia sa uverejňuje v peľiodickej tlači s celoštátnoupôsobnostbu, na internetovej stránke spoločnosti a na ĺraäne.j tabuii spoločnósti.
Skutočnosti ustanovené pľávnymi pľedpismi sa zverejňujú v obchodnom vestníku.

článoľxxII.
ZRUŠBNIE A ZÁNIK sPoLoČNosTI

1' o zrušení spo|očnosti rozhoduje valné zhromaždenie. Pre zrušeni e a zánik spoločnosti platí
ustanovenie $ 68 a nasl. obchodného zákonníka.

2. Zániku spoločnosti pľedchádza jej zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie.
3. Likvidátora spoločnosti menuje valné zhľomaždenie.

4. Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného ľegistra.

článoľ xxnl.
vzŤAÍIY vo VNtJTRI sPoLočNosTI

Vznik, právne pomery a zánik spoločnosti, ako aj vďahy vo vnútri spoločnosti vyplývajúce zpracovnoprávnych vzťahov, vďahov zo zdravotného, nemocenského a sociálneho dóchodkovéhopoistenia a odvodov do fondu zamestnanosti zamestnancov spoločnosti sa ľiadia právnymi
pľedpismi.

Prípadné spory medzi akcionármi a orgánmi spoločnosti, medzi oľgánmi spoločnosti a ich členmi,
ako_ aj vzájomné spory medzi akcionármi súvisiace s ich účästbu u .poloe,rosti sa riešiapľedovšetkým dohodou. Ak sa nepodarí spoľ vyriešiť dohodou, ľozhoduje o ĺon1 príslušný súdalebo rozhodcovia.

2.

2
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vln. čAsŤ
zÁvnnnčľÉ usľĺľovEI\ĺIA

ČHnok )oilv.
zÁvľnnčľÉ usľaľovENIE

Pokial'niektoré ustanovenia stanov sa stanú neplatnými alebo spornými, použije sa právny
predpis, ktoý je svojou povahou a účelom najbližšie ustanoveniam týchto št*ou. ak právný
predpis nemoŽno použiť, postupuje sa podlä obchodných zvyklostí všeobecne zaužívaných v
príslušnom obchodnom odvetví.

Posfup podl'a bodu 1 sa použije aj pre tie vďahy,ktoré nie sú týmito stanovami upravené.

Zmena stanov schválená mimoriadnym valným zhľomaždením spoločnosti dňa 2t.l2.212l.

V Nitre, 22.12.2021

Plastika, a.s

2

Ing. Roman Šustek, v.r.

predseda predstavenstva

Ing. MilanMačala, v.ľ.

podpredseda predstavenstva
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