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Uplné znenie

STAI{OVY

AKCIOVEJ sPoLočlvosrl

r.časŤ
zÁxr,ĺlľn UsTANoVENIA

čHnok I.

oBCHoDNE MENo ĺ sÍpro spor,očľosTl
l ' obchodné meno akciovej spoločnosti: Plastika, a.s. (d'alej len ,,spoločnost'..)
2. Sídlo spoločnosti: Novozámocká 222C,g49 05 Nitľa 5
, 

:Ĺ"'*l?'.'ľ",í1oÁ]*u 
v obchodnom registri okľesného súdu Nitra v odd. Sa'

4' Spoločno sť je založená na dobu neuľčitú.

5. Spoločnosťje súkĺomná akciová spoločnosť.

Clánok II.

PREDMET čnĺľosľr
Predmet činnosti spoločnosti:

ýtoba výrobkov, polotovarov a kompletizačných prvkov z plastov,
ýroba strojov a zariadení pľe všeobecné účely,
stavitel' _ vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok,
spľostredkovanie obchodu - výrobky z plastov,
spľostredkovanie obchodu so strojmi a technickými potľebami'
velkoobchod s výrobkamiz plastov,

velkoobchod so stľojmi a technickými potrebami,

maloobchod s qýrobkamiz plastov,

maloobchod so strojmi a technickými potrebami,

výskum avývoj v oblastispracovania plastov,

podnikové poradenstvo v oblasti výroby a konštrukcie strojov,
vykonávanie železničnej dopľavy na vlečke,
prenájom nehnutel'ností vrátane bytového hospodárstva,
elektorenergetika -dodávka e lektriny, d i stľi búc ia elektriny,



kúpa tovaru na účely jeho predaja knnečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alcbo irrýrrr
prevádzkovatel'om Živno sti (vel'koobchod) ;
sprostľedkovateľská činnost' v oblasti obchodu, sluŽieb, v'ýroby
pľenájom hnutel'ných vecí
pľeniĺjom nehntltel'ností spojený s poskytovoním iných než záklaúrýuh sluŽieb spojených
s pľenájmom
vedenie účtovníctva
č inno st' podnikatel'ských, or ganizačný ch a ekono mických poradcov
počítačové sluŽby a sluŽby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
administratívne sluŽby
ľeklamné a maľketingové sluŽby' pľieskum tľhu a verejnej mienky;
oprava pracovných strojov

u. časŤ _z^KL^DNÉ IMANIE

čtánok III.

ZÁKLADNÉ rnĺaľrn sPoLočNosTI

l' Základne imanie spoločnosti je 10.200'82l,-EUR (desať miliónov dvestotisíc osemstodvadsatJeden
euro).

2' Základne imanie spoločnosti ku dňu jej vzniku bolo vytvorené vkladom zakladatel,a uvedenýmv zakladatel'skej listine.

3' Základné imanie je rozdelené na spolu g.o73'gg7 (slovom deväť miliónov sedemdesiattľitisíc
deväťstodeväťdesiat sedem) kmeňových akcií, pľičom 692.750 (slovom šesťstodevätdesiatdvatisíc
sedemstopäťdesiat) akcií má listinnú podobu u io.rnu na meno' s menovitou hodnotou jednej akcievo výške 2,- EUR (slovom dve euľo), 2l7.03? (slovom dvestosedemnásttisíc tridsaťsedem) akciímá zaknihovanú podobu a formu na meno' s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 3'- EUR(slovom tri euro) a8.164.210 (slovom osem miliónov stošest'de'iut.ty.itĹĺ" ávestodesat) akcií mázaknihovanú podobu aformu na meno' smenovitou hodnotou jednej akcie vo výške 1,- EUR(slovomjeden euľo).

4' Akcia predstavuje pľáva akcionára ako spoločníka podiel'ať sa podlä zákonaa stanov spoločnosti
na jej riadení, zisku a na likvidačnom zostatku pä zľušení spoločnosti s likvidáciou, ktoré súspojené s akciou ako s cenným papieľom, akzákon neustanovujginak.

5. S akciouje spojené hlasovacie právo v plnom rozsahu.

6' Základne imanie spoločnosti môže zýšiť alebo znížiť valné zhromaŽdenie spoločnosti(d'alej len ''valné zhľomaždenie'')' pľípadne.pľedstavenstvo spoločnosti (d'alej l"n;p."artuvenstvo,,),
v súlade s právnymi predpismia čl. XIII. ýchto stanov.

Článok ľV.

AKCIE SPoLočNosTI
l ' Časť akcií spoločnosti má demateľializovanú podobu a sú vedené ako zaknihované cenné papierev zákonom ustanovenej evidencii cenných papierov.

2' Akcie spoločnosti nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom tľhu Slovenskej republiky.
3' Zaknihované akcie sú prevoditel'né v .súlade s pľávnymi predpismi a práva s nimi spojenéprechádzajú na nadobúdatel'a dňom registrácie ich pľevôdu v zákonom ustanovenej evidencii cenných
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papleľov

4. Prcvoclitel'rlusľ akciĺ spoločnosti rrie jc obmedzenä'

' 'i;i.xYl';ľffi:ľ.j'ui:J,ĺĺ:"ľ-"jtko 
listinnó cenné papieľe na meno. Ustanovenia bodov 6. až

6' Pľevorl listinnýĺ'ú akcií na meno 6a uokutočňujc ľubopistrm a oľlclvzdaltiĺn akoie' V rubopise sauvedie obchodné meno alebo názov,sídlo a ia""tiĺL"ín1 
|í'P ŕ;"''i"ĹE';äuy, oL je pľidelené"alebo meno' bydlisko a rodné eĺslo 

'ĺy'icLe;' 
;ffi;'ktoľa je ilildullbm akcie, Podpisakcionáľa' ktoý. akciu na meno prev.ááza 

"ä"í;;;odu akĹie ;;;;: Ak je akcionárômzahraničná fyzická osoba, uvádzasa dátum "il;;"Ĺ' uk roane eislá n"Ĺ"i" p.ĺo"lené. Zmluva o
ľ[äľľi:äT 

cenného papiera a zmluva o au.oňni'il;,;;ň;';##lpupi..u musia mať

7 ' Vedenie zomam' akcionárov zabezp'ečuje pľedstavenstvo spoločnosti. Spoločnosť zabezpečuie
ľľ'*'ľj'ľä":;'"Ľ á:Á:^H,átcĺonĺiou " """,.am"' a.p*iia.ĺ'iäal"; len ,,zoznim

11 
v tom prípa|9 zapisuje ai"LuĹJilyu';:lľÍiiJilffäi"Íi:ľ;r?: íx'#T':*:ľľĺ-ĺľ:identifikačné číslo'pnívnickej osoby, ak' je pridel;;;;ň" 

'eno, bydlisko a ľodné číslo &zickeiäľľ;"ľ:i #rÍääľľ.T;'ľL,l".,:*: ffi;";;hň iĺná ý ziškaäb";,, aili "u"ffi;
8' Spoločnosť vedie vlastný zoznam akcionárov, ktorého vedenie 

1ab3zpeč,ujepľedstavenstvo (d,alei
li|,;:""-' 

zoznam akóionárov") v rozsahu-ĺa".;"" p"Ji'a bodu 7. a údája očíselnom označeiÍ

9' Predstavenstvo zapíše kúdú pľeukázanú Zrnenu v osobe akcioniíra do internéh o zoznam.akcionárov a podl'a potreby zäbezpečí vykonanie 
',nĹ; v zozname akcionárov v CD, ak je

ľ:'"#-"ff.ľit #".Yľ: 
centľálnemu 

-depozitáru. 
šio.ou p..uL-ouunĺu zmeny v osobe

10' Práva spojené s. akciou na meno je voči spoločnosti opnávnená vykonávať osoba zapisanát vzozname akcionáľov v CD' s qýnimkou prípadu poái'u ulau r l. zÁri"^'^icionáľov v CD aniinteľný zoznam akcionárov nie jé verejny ali.'ĺ""al;;;;'" na vlastné nákhJy poŽadovať qýpis
íľ"'.:ffľJ,ít:'o"*o" 

v CD, ak je vedéný alebo ' i","äžl'á;;;ä"i"ŕ"äv, 
a to v časti, v

1l' Pokial'z dôvodu' že zoznam akcionárov v CD nie je zriadený alebo zdôvodu určitého časovéhoodstupu medzi vykonaním zmeny osoby aLcionaľa u lnr"*o,n zozname akcionárov a zmenvosoby akcionára v zozname akcionárov v CD nastane takí rozdiel, že akcio nár,ktoýspoločnosíipreukázal' že sa stal akcionárom a je ako uL.lonĺ. 
'upä'iv " 

internom ,o;;u^:"akcionárov a nieje ako akcionár zapísaný , ,ornuÄ" 
"k.i";;;;; ôĎ,"'ä"oujúci je zápis v intemom zozname

;fi';:tä,ŕrä'ľ5",:"ľi: ,:.,T;::. 
zmeny osoby aLcĺonaľa v zoznameakcionárov v CD nemôŽe

12' Na účinnosť pľevodu akcie na meno voči spoločĺosti sa vyžaduje zápis zmenyosoby akcionára vZozname akcionárov v CD, s výnimkou prípadu podľa Ĺ"Jŕrl;ä;'ň.'*uje zápis zmenyosoby akcionára v internom 
'ožnu^, 

ur."lona.on.'sí"Ĺ.-ľ i" por:ĺÁ{žu{"rpečiť vykonaniezmeny zápisu v internom zozname akcionárov 
" "k 

jJ;;l;ni,, iaki, ,;r;;;li"ionarou v CD,bezodkladne potom, čo jej bude Zmena'-v^osoo. uL"iá",ĺu p. eukánanápodla právnych predpisov aýchto stanov' Zmena v osobe akcionára sa.pľeukazuj" plo'n.,.aoporueeiý.n'lirron, zaslanýmpredstavenstvu s úradne osvedčeným podpisoT, Ĺ;;iýÄ'"io,"*;sĺ ä..ionái ui"ao nuaobúdatel,akcie oznámi predstavenstvu dátu; p.euódu akcie nä mJno, uvedie číselné označenie akcie,právny dôvod prevodu a priloží osvldčenú kópiu ''l""y o prevode akcie. Zmenu v osobeakcionára moŽno preukáziť spoločnosti i ";J;;';#;Jí. datu*u-ň;;ä;'akcie na meno'predložením na nahliadnutie originá'" 
"ľ!::.."";;"*j il;;" zm|uvy o p."uoa" ukcie a oľiginálurubopisovanej akcie' V prípade pochybností je pľedstáve,r!''" 

;p"l"čnosti opľávnené poŽiadať oposkytnutie dodatočného dôkažu o- pľevode ulustnĺ.tuá--akcií a až do boby splnenia tejto
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podmienky pozostaviť zápis znletly v usube akoiĺrnáľa. Spôsob preukázannpodlä predchádzajúcej
vety určí predstavenstvo.

l3' Na účinnosť prechodu akcie na meno voči spoločnosti sa vzťahuje primerane bocl l2. Prechodom
akcie na meno sa ľozumie zmena vlastníka akcie na základe"prävnei skutočnosti inej ako jezmluva o prevode akcie, najmä nadobudnutie akcie dedením,_zánikóm akcionára , p.auny'
nástupcom, pľávoplatným a vylĺonatcl'ným rozhodnutílll sútlu alebo iného príslušného orgánu'

l4' Predstavenstvo vedie evidenciu zmien' identifikačných údajov akcionáľov (bez zmeny v osobeakcionáľa), ktoré mu akcionáľi oznámia a.pľeukážu, najmä zmeny adresy sídla alebo bydliska
akcionára, obchodnéhoľ"l'a, názvu, priezviska a pod. Zmeny predštavenstvo zapíše do internéhozoznaml akcionáľov' Podl'a potreby udelí predstavenstvo pokyn na zápis ýchto zmien dozoznamľ akcionáľov v CD, ak je vedený.

l5' Spoločnosť môže vydať hľomadné listinné akcie. Hromadná listinná akcia nahrádzaviac akciítoho istého dľuhu s rovnakou menovitou hodnotou. o vydaní hľomadných listinných akciíľozhoduje pľedstavenstvo. Akcionáľ _ majitel'hromadnej lisiinnej akcie - má p.euo na vydaniejednotlivých listinných akcií, ktoré hľomadná listinná akcĺa nahľá d1a na záH,aáeiĺsomne; žiadosti
doručenej predstavenstvu Spoločnosti.Predstavenstvo vydázahromadnú listinnú akciu j-ednotlivé
listinné akcie alebo viacero hromadných_listinných akcií (v skladbe podil dispozĺcie uL"ione.u; jo
30 dní odo dňa doručenia Žiadosti predstavenstvu, nie však skôľ áko akcionár vráti spoločnosti
hromadnú listinnú akciu, ktorá sa takto nahľádza,naúčely jej vzatia' ou"nu' Ďulšie podrobnosti
výmeny určí predstavenstvo.

16' Valné zhromaŽdenie môŽe rozhodnúť o vydaní viac dľuhov akcií, ktoré sa navzájom budúodlišovať názvom a obsahom práv s nimi spojených (hlasovacie pľávo, výška podielu na zisku alikvidačnom zostatku), pričom akcie toho istého druhu_nemusia máť.ounuĹú menovitu hodnotu.
17. Podmienky emisie každého druhu akcií určí valné zhromaždenie.

l8' Súčet menoviých hodnôt všetkých dľuhov akcií vydaných spoločnostbu musí zodpovedať výškezákladného imania.

Clánok V.

DLHOPISY
l. Spoločnosť môŽe na základe ľozhodnutia valného zhromaždenia vydať aj dlhopisy.
2' Valné zhľomaždenie môže rozhodnúť o vydaní dlhopisov, s ktoými je spojené právopožadovať ýmenu dlhopisov za akcie pri zvýšení základného imania' alebJ pľávo poŽadovat,

zaplatenie v ňom určenej sumy a výnosov.

III. čAsŤ
AKcIoNÁRI
čHnok VI.

pnÁvĺ A PovIlĺNosTI AKCIoNÁRov
Právaa povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy a tieto stanovy. Akcionárom spoločnostimôŽe byt' pľávnická alebo fyzická osoba. ia akcionára spóločnosti je povaŽovanát
osoba, ktorá preukáže, Že je majitel'om niektorého druhu akcií vydanýôh spoločnojbu.
Akcionár ako spoločník má právo podiel'ď sa podlä zákonaa stanov spoločnosti na jej riadení,zisku a na likvidačnom zostatku po zľušení ipoločnosti s likvidáciou. roto právo uplatňuje
zásadne na valnom zhromaždení, pľičom musĹ ľešpektovať organ izačne opatľenia platné prekonanie valného zhr omaždenia.
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3' Akcionáľ je oprávnený sa zúčastniť na valnom zhromaŽdent, hlasovať na ňom, poŽadovaťna ňominfonnácie a vysvetlenia ýkajúce sa záleŽitostĺ ,f'1uen.rsti alcbo 
'ĺl"ĺiortĺ osÔb ovládanýohspĺllclčnostbu' ktoré súvisia s prednlctom ľokovaniä valného ,hr;^uŽd;;aäuplatňovat,na 

ňomnávľhy' Predstavenstvo je povinné kažclému 
"L.i*ĺ'""i ' 

posky[núť na poŽiadanie na valnomzhromaždení úplné u p'ou'liué informácie u ,'y"u*ii"niu, ktoró súr,,isia s pľe<lntetoltt l'ukovaniavalneho zhromaŽdenia. Ak predstavenstvo nie je schopne poskwnút, uLiiÄnĺroui na' vRlnĺrtrlzhromaŽdcní úpltlú ilrľoľmáôiu alebo ak o to 
"aL.ioní. 

nu uuňon, zhromaŽdení poŽiada, jepľedstavenstvo povinné poskytnúť ich 
'akcionáľJi-oää."e najneskôr v ňote do 15 dní od

ľ;':lnľlného 
zhľomaždenia na adresu ním uu"l"nĺ, inak ju poskytne v mieste sídla

4' Poskytnutie informácie sa môŽe odmietnu{ iba ak by sa jej p9skytnutím poľuši ] zákonalebo akzo starostlivého posúdenia obsahu infoľmicie ,ĺhš, ,;j,ĺ pĹ'Lyt"",i""'ňy mohlo spôsobiťspoločnosti alebo ňou ovládanej spoločnosti 
"j-;:Ň;;"Žno'.odmietnuť poskytnutie infoľmácieýkajúce sa hospodárenia a 

'uj"tr.oqĺ* F;;'.ioloeno.ti. o 
"dil;hutí poskytnutiainformácie rozhoduje predstavensňo po8u, roiovania uuňono arro^aza"nĺa. iL p."artavenstvoodmietne poskytnúť informáciu, ľozirodne 

"" zĺ"J".ľ_äk"joná.u o povinnosti pľedstavenstvaposkytnúť poŽadovanu infoľmáciu počas ľokovuniu uulner'o zitomaždenia dozorná rada.Ak dozoľná ľada rozhodne, že nósúhlasí . p;;kd;;í' infoľmácie' ;;ň;; súd na základenávrhu akcionáľa o^toÍ'n] či je spoloenosť poviínĺ*päuaouunĺ iníoÁäi poskytnúť. Právoakcionára podlä ust.$-u l 80 odst.3 po1lednej ;:' Ň !:íi s9' odst.4 porl"an".; veý obchodnéhozákonníka zanikne' ak ho akciänár' neuplainí do jejneho ,n"riu"u 
-oľ 

Lonunia va|ného
ffi"ääľia 

na ktoľom požiadal pľedstaväs*" 
"ňJäzoľnú ľadu spoločnosti oposkýnutie

5' Na uplatnenie pľáva účasti na valnom zltomaždeni, právahlasovat' na ňom' poŽadovaťod neho
ľjJ.*ä1:ouPlatňovať 

návľhy určí vo vďahu Ĺ 
'uLnit 

ou aným akciám rozhodujúci deň

6' 
'uu{|ll,ťääJ::ffiäJilffi#;obmedzený 

alebo pozastavený len na základe obchodného

?' Akcionár nesmie vykonávať práva akcionára na ujmu pĺáv a. opľávnen ých záujmov ostatných
:ľi:tľ" Spoločnosť musi zaobcnaarii )a l"i'"ŕ'är' poĺ'i"not-.á-"sá,ty'i akcionármi

8' Akcionáľ sa zúčastňuje na valnom zhromaždenr osobne alebo prostľedníctvom splnomocne nca zapodmienok uvedených v článku VIII, bod ó-ó il;;;;läenosti.
9' Hlasovacie pľávo patľiace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každé leuro (slovom jedno euro) bude pripadaťjeden hlas.
l0' Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktoý valné zhromaŽdenie podlävýsledku hospodárenia uľčilo na rozdelenie. Sp;il;;;iuľ akcionáľom vyplácať dividendulen pľi splnení podmienok ustanovenýcn v 5 t io ;;. ; az s ohchoá"är'ä''jŕ"nníka. Akcionárnie je povinný vrátiť spoločnosti dividéndu p'ĺ:"íaáĹ."i'y."ln..
1l' Rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu určí valnézhromúdenie' ktoľé rozhodlo o ľozdálení''i'Lu 

'päl#nJ.ri' uŕ uulne 
'lrrňäj"nĺ" rozhodujúcideň neurčí, je ýmto dňom deň uplatnenia p.ĺuu nu'oluiffi; akcionáľom..

l2' Spôsob a miesto vyplaty dividendy určí valné zhromaždenie, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku.Spoločnosť vyplati dividendu akciónárom na svoje náklady a nebezpečensfuo.
l3' AkékolVek plnenia poskytnuté akcionárom V rozpore s obchodným zákonníkom alebo osobitnýmzákonom' alebo stanovami sú akcionáľi p*ĺ*ĺ iJtĺr;r!äĹt"".rl; u.tunou""l" bodu 1l, ým nie

;íj:i[|i"' 
Splnenie tejto povinnosti nemôže spoločnos? oäpu.tl/u p*d';;;äo je povinné ju
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l4' Akcionár je povinný splatiť spoločnosti celú nrenovitú hodnotu akcií. Zaakcionára sa považuje ajdržitel' dočasného listu.
l5' Akcionára nemožno zbaviť záväzku splatiti emisný krrrz akcií. ktoré upísol.Akcionáľ nelltÔžejednostranným právnynl úkolttltll započÍtať svoJu póhl'adávku voči spoločnosti proti pohl,adávke

spoločnosti na splatenie cmisnóho kuľzu akcií' kiuré upĺsal.
l6' Pľi porušení povinnosti splatiť emisný kurz alĺcií alcbo jelro časti pudlb bodu l5. je akcionáľpovinný zaplatiť úroky z omeškania Zo Sumy' so splatením ktoľej je akcionár v omeškaní vo výške20 %o ľočne.

17' Ak je akcionáľ v omeškaní so splácaním emisného kurzu akcií alebo jeho časti, vyzve hopredstavenstvo písomne, aby svoju povinnosť splnil v lehote 60 dní oa oorue" niá v5,ziypredstavenstva' Yýzva obsahuje aj upozoľnenie, že po márnom uplynutí tejt; lehoty ,potoď*.?vylúči akcionáľa zo spoločnosti. o vylúčení akcionáľá zo spoločno.ii ,ornoau;e pľedstavenstvo.
l8' Rozhodnutie o vylúčení akcionáľa zo spoločnosti predstavenstvo doručí akcionárovi a uloží dozbierky listín. Doručením rozhodnutia o vylúčení akcionáľa zo spoločnosti precIladzajú akcievylúčeného akcionára na spoločnosť. Po pľevode akcií vylúčenéhô akcionára alebo po zniženízákIadného imania o akcie vylúčeného akcionáľa poáľu $ l6lb obchodného zákonníkaspoločnosť vyplatí vylúčenému akcionárovi peŤnŽnil ,uňu uo výške ním splatenej častiemisného kurzu zníženú o náklady, ktoré spoločnosti vznikli z porušenĺa;eno_pouinnosti splatiť

včas emisný kurz akcií a výdavky spoločnosti s ým spojené. - J

19' Ak spoločnosť prevedie akcie vylúčeného akcionára za cenu nižšiu, ako bol emisný kurzakcií, vyplatí spoločnosť vylúčenému akcionáľovi len peňažnú sumu pľesahujúcu výškuemisného kurzu zníženú o nák|ady, ktoré spoločnosti vznikli ) porušenia |ouinnorti splatiť včasemisný kurz akcií a výdavky spoločnosti s ým spojené.
z0' Ak spoločnosť zníŽi základné imanie o akcie vylúčeného akcionáľa, vyplatí spoločnosťvylúčenému akcionárovi peňažnú sumu Vo výške ním splatenej časti emisného kurzu zníženu onáklady, ktoré spoločnosti vznikli z porušenia povinnosti splatiť-včas emisný kurz akcií a výdavkyspoločnosti s ým spojené a o podiel na strate spoločnosti.
21' v ľámci upisovania nových akcií pri zvyšovaní základného imania majú doterajší akcionáľipredkupné pľávo na upísanie noqých akcií v pomere' v akom sa svojimi akciami podieläjú nadoterajšom základnom imaní spoločnosti.

22' Yydanie nových.akciíje spojené s vydaním emisných podmienok. Porušenie povinností z nichvyplývaj úc ich brán i výkonu h lasovac ieho pľáva.

23' Akcionár má právo nazerať do zápisníc z rokovania dozornej rady; o takto získaných informáciáchje povinný zachovávať mlčanlivosť

24' Akcionár má pľávo nahliadnuť v sídle spoločnosti do listín, ktoré sa ukladajú do zbierkylistín podl'a osobitného zélkona a vyžiadať si kópie ýchto listín alebo ich zaslanie na nímuvedenú adresu, a to na svoje náklady a nebezpečeniwo. 
-

rv. čĺsŤ
oRGÁNY sPoLočNosTI

čHnok VII.
oRGÁNY sPoLočNoSTI

oľgánmi spoločnosti sú:

a) valné zhromaždenie,

b) pľedstavenstvo,

c) dozorná rada.
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Článok VIII.
vALNE ZI{RoMAŽnľľrn

l. Valné zhromaŽdenie je najvyšším orgónom spoločllosti' Do jeho pôsobnostipatrí:
a) zt|lUlltl släĺluV,

b) ľozhodnutie o zvýŠeni a znižení základného imania, o poverení predstavens Na zvýšiťzákladne imanie podl'a $ 2l0 obch"d;il;-k;;''ík";';danie dlhopisov,
c) volba a odvolanie členov pľedstavenstva, určenie predsedu predstavenstva
d) volba a odvolaĺie 

_členov dozoľnej rady spoločnosti (d'alej len ,,dozorn á rada,,)s výnimkoučIenov dozornej ľady volených a ojvolávaných .u'".till"u'i,
e) schválenie ľiadnej individuálnej účtovnej záuierky, mimoriadnej individuálnej účtovnejzávierky, rozhodnutie o rozdelenizisku, a"ĺo ĺn.uoJr'.,ĺ, u určení tantiém,
0 

;:íi;:.ľľ|!o!uľ:"'"n" 
akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné

g) rozhodnutie o vydaní dlhopisov,

h) rozhodnutie o zľušení spoločnosti a o Zrneneprávnej foľmy,
i) ľozhodnutie o skončení obchodovania s akciami na regulovanom trhu a rozhodnutie o tom,že spoločnosť prestáva byt' verejnou uL"iouou'il"ffi;šä'
j) 

;:íľľJ:ľ:";jä:ľl otézkach, ktoré zákon alebo tieto stanovy zahŕňajúdo pôsobnosti

k) rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku,l) schvalbvanie pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti'
m) schvále nie ý znamných obchodných transakci í
n) schválenie zmlúv o výkone funkcie členov dozornej rady
o) schválenie a odvolanie audítora
p) schválenie vytvorenia a použitia kapitálového fondu z príspevkov akcionárov2' 
'''?'nŕTľJľ:"ľ.T",J:'"ľoľjirffi;::o xľJ.ä":'ítomných 

akcionárov, pokial, obchodný

3. Na schválenie ľozhodnutia valného zhromaždenia ozákladneho imania, o p*.."ni"p."a.ou.nrtuu nu ,wr3ľÍ"L;,'ffä"1ň:T; ff:i" T'''Tobchodného zákonníka' vydaní p'lo.itný.n-äilói#'"l:9-". 
"yľ*itelhých d'hopisov, zrušení

ffjiľľ:l#tffffä#äľl'ľľ*jí.;r^;;;;';;);;aesina hlasá" piĺ,"'"y"l' ut"ĺona,ou'ä

4' Na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o skončení obchodovania na burze sakciami spoločnosti a rozhodnutie 
.o 

tom, Že spoločnosť prestáva byt, verejnou akciovouspo l očnosťou j e potrebn á 2 / 3 v äčšina h lasov' príĹJĺilä 
i onárov.

5' Na 
Jff::ľl;J:ľ:j'.x":l'"jil:íŤ:ia o zmene práv spojených s niektoým druhom akcií

ktorí vlastnia tieto akcie. 
l meno sa vyžaduje aj súhlas 2/3 väčšinyĺlu.ou akcionárov.

ó' Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom pľítomných akcionárov. Akcionár sa zúčastňujena valnom zhromaždení osobne alebó v zastúpení nu iaklud" písomného splnomocnenia. Akakcionár udelí splnomocnenie na výkon hlasovacíclr_prĺ_J'rpo.j"ných s ými isými akciami najednom valnom zhromaždení viaceým rplno.o.n"nJoň, ,pojoeno.ľ uňozní hlasovanie tornu
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splnomocnencovi' ktoý sa tta valnom zhromažden í zapísal do Iistiny prítomných skôr. Ak viaceľí
akcionári udeliIi písomné splnomocnenie na zastupovanie jednému .pino*o"Ĺ"ncovi, tento môŽena vaInom zhromaždení hlasovať za každého takto zastúpenéhô akcionára samostatne. Ak
akcionár vykonáva svojc práva prostľedníctvulll splnomocnenca' originál splnonrocnenia musí byťodovzĺĺaný zapisovatelbvi pľe účely evidcnció' Splnonrocllellic platí len na jedno valne
zhromaždenie vrátane j eho pľípadného opätovného zvo ían ia'

7' Splnomocnenec musí b>'ť na účasť na valnom zhromaždení splnomocnený písomným
splnomocnením obsahujúcim názov- a sídlo právnickej osoby, lČo, alebä meno' priezvisko, roánéčíslo a bydlisko lzickej osoby (IČo' resp. rodné číslo sa neuvádz a u zahraničnej osoby) takakcionáľa ako aj splnomocnenca, počet a menovitú hodnotu akcií, ktoré l'o op.auĺu;í na
hlasovanie a úradne overený podpis akcionára. Ak sa akcionáľ, ktoý vyáal splnomocnenie zúčastní
valného zhromaŽdenia, jeho splnomocnenie sa stane bezpľedmetným. 

'

8' Ak má akcionár zaknihované akcie na viac ako jednom účte cenných papierov, spoločnosť musí
umoŽniť jeho zastúpenie jedným splnomocnencom Za každý takýtá ĺeät cennyóh papierov podil
osobitného predpisu.

9 ' Ak spoločnosť vydala zaknihované akcie, pľávo akcio nára zuéastnlť sa na valnom zhromaždeníSa oveľuje na základe výpisu z ľegistra emitenta vedeného v zákonom ustanovenej
evidencii cenných papieľov.

l0' Pľedstavenstvo je povinné zvolať valné zhrom aŽdenie v lehote šiestich mesiacov po uplynutí
predchádzajúceho účtovného obdobia.

l l ' Ak to vyŽadujú záujmy spoločnosti a v prípadoch ustanovených právnym predpisom možno
zvolať mimoriadne valné zhromaŽdenie. Mimoriadne valné zhiomažaenĺé zvólá predstavenstvo
najmä vtedy ak :

a) sa na tom uznesie predchádzajúce valné zhromaždenie,

b) požiada o to akcionár alebo akcionári' ktorí majú akcie, ktoých menovitá hodnota dosahuje
najmenej 5 % základného imania' písomne s uvedením dôvodov na preľokovanie
n avľh ov aný ch záležito stí,

c) ak zistí, že .strata spoločnosti presiahla hodnotu 1/3 základného imania alebo to možno
predpokladať, a pr edloŽí val ném u zhr omaŽdeni u návrhy opatren í.

12' Y prípade zvolania mimoriadneho valného zhromaždenia podl'a bodu 12 písm. b) tohoto článku,
predstavenstvo zvolá mimoriadne valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní odo
dňa ked' mu bola doručená žiadosť o jeho zvolanie. Predštavenstvo nie je opľávnené meniť
navrhovaný program valného zhľomaždenia. Pľedstavenstvo je oprávnené ňavrhouaný progľam
valného zhromaždenia doplniť iba so súhlasom osôb, ktoľé |oziáaati o zvolanie mimoriadneho
valného zhromaŽdenia podlä bodu 12, písm. b. ýchto stanôv. Žiadosti akcionáľov uvedených
v bode l2.písm.b) stanov moŽno vyhovieť len vtedy, ak títo akcionári preukážu, že sú majiteĺmiakcií najmenej 3 mesiace pred uplynutím lehoty na zvolanie mimoľiadneho valného
zhľomaždenia predstavenstvom pod|ä lVety tohto bodu.

13. Na Žiadosť akcionára' alebo akcionáľov, ktorí majú akcie' ktoých menovitá hodnota dosahuje
najmenej 50Á základného imania pľedstavenstvo zaradí nimi uľčentl zá|eŽitosť nu p.og.ň
rokovania valného zhromaždenia. Valné .zhromaŽdenie je povinné túto záiežitosť preiokävať.
Žiadosť o doplnenie pľogramu musí byť odôvodnená ät.uo L nej musí byť pripojený návľh
uznesenia valného zhromaždenia, inak sa valné zhromaždenie nemusi takouto iiuao'iú zäoberať.Ak Žiadosť o zaradenie nimi určenej záležitosti bola doľučená po zaslaní pozvánky na valnézhromaŽdenie, predstavenstvo zašle doplnenie programu valňého zhromaždenta spôsobom
ustanoveným zákonom a určeným stanovami na zvolávanie valného zhromaŽdenra najmenej desaťdní pred konaním valného zhromaždenia. Ak takéto oznámenie doplnenia programu valného
zhromaždenia nie je možné, moŽno zaľadiť uľčenú záležitosť nu p.og.urn iokouuniu valného
zhromaždenia len podlä ust. $ l85 ods' 2 obchodného zákonníka. Preástavenstvo je povinné
oznámenie doplnenia programu zas|ať do l0 dní pred konaním valného zhľomaŽdeniavzaý' at lro

8



;ľilä]::ľ.:*r'ä:i':.'*' ods' l obchodného zákonníka doručia najneskôr 20 dníprerl konaním

14' Pozvánku na valnó zhronražclenie 
lajme1ej. 30 dní pred' konaním valného zhľomaŽdeniopredstavenstvn oclošle pošÍotl nn a'1ľestt akcionáľa. ľoivĺinko 

"" ,"ml-''lr.uttraŽtlellie musíobsahovať všetky náležitästi urtunou"nt právnym i p*+r'ňí.
l5.Akcionár sa na valnom zhromaŽdení zúčastňuje na svoje náklady.
16. Pozvánka na valné zhromaŽdenie obsahuje tieto údaje:a) obchodné meno a sídlo spoločnosti,

b) miesto, dátum a hodinu konania valného zhronúdenia,c) označenie, či sa zvoláva ľiadne alebo mimo.i"ä* 
""i"e zhromaždenie,d) pľogram rokovania valného zhromaŽdenia,

e) 
ffiu'iĺ'i 

deň pre uplatnenie pľáva účasti na valnom zhromaždení (len pre zaknihované

D 
älľt:t#J:ovaných 

zmien stanov, ak je v pľograme valného zkvomaždenia zaradená
g) upozornenie na práva akcionára nahliadnuť do informácií a dokumentov podl,a písm. f)tohto bodu v sídle spoločnosti v lehote 

"'o*": 
''"'zvolanie 

uumoĹo_ 
'rr.omaŽdenia a opráve vyžiadať si kópie návrhu stanov u ,o.iu^, osôb, ktoré ,u nuu.lru;ĺ za členovjednotlivých orgánov ipoločnosti . un"a"nň"á"li"""""; funkcie, pľípadne ich zaslaniena ním uvedenú"adľesu na svoje náklady 

" ""Ĺ*ple'"""'*",h) poučenie o moŽnosti akcionára nahliádnuť ao'ĺetoun"; závierky podl,a $-l92 odst.lobchodného zákonníka v síd|e spoločnosti ',, l"ľ,o,". určenej na zvolanie valnéhozhromaždenia a o práve akcionĺíra. r,o.y je majitelä akcií na j.-!ĺrJf 
" 

ktoý zriadilna akcie spoločnosti záloŽne pľávo'vŕň;;ľ.;"i;nosti,r.yziaáái,'Ji*'u.lanie 
kópie

i)ä'J''"rä||ää?Jff 'ľ"ľľ9'ua...unä.uä.;"""žň"or";"Ĺ"_;;;ň'o,

článok lx.
oRGANIzlčľÉ z ABEZPEč.ľ'ľ vALNÉHo ZHR,MAžDENIA

l . Pľiebeh valného zhromaždenia organizačne zabezpečuje predstavensťvo.
2' 

ffiun"n'tvo 
zabezpečuje zápis akcionárov do listiny prítomných, ktorá obsahuje najmä tieto

a) akje akcionáľom právnická osoba,jej názova sídlo,
b) ak je akcionárom ýzickáosoba, jej meno' priezvisko, bydlisko,
c) údaje o splnomocnencovi akcionára, (meno, priezvisko, bydlisko)
d) menovitrá hodnota akcií oprávňujúca akcion ára nahlasovanie.

3' Listina prítomných musí by' označená-názvom akciov'ej spoločnosti a dátumom konania valnehozhromaŽdenia' Správnosť listiny prítomných ponraz'u.;ĺ svojimi podpismi predseda valnéhozhromaždenia a zapisovatel', zvo\énip"ai"í"""í. ;i'.päo91rosľ 
"dffiil';konať zápis určitejosoby do listiny prítomných, uvedie túto skutočnor,;'oo listiny prítomnýú spolu s dôvodmiodmietnutia' Listina prítomných je prílohou ,ĺii'"í.š)"tJnuniu valného žhromaŽdenia.4' 

ľ;:*?J"nff"ľ:ff'ňí:Ypečí pre kaŽdého akcionára hlasovací lístok, na ktorom je výrazne

5' Valné zhromaždenie sa spľavidla koná v mieste_sídla spoločnosti. Vodôvodnených prípadoch sa
[;í:.ĺ:xľ 

vmieste vúzemnom obvode tono_oucĺäného súdu,;k;;; .je spoločnosť
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Valné zhľomaždenie zvolí svojho predsedu, zapisovatel'a, dvoch oveľovatelbv zápisnice
a potrebný počct osôb poverených spočítallíttr hlasov. Pri ich vol'be sa hlasuje najskôr v celktr
ovšetkých kandidátoch navrhnuých predstavenstvom, Ak nebudú kandidáti täkto zvolcní,
pľcclstavenstvo znrení kandiclátov pottl'a návrhu akcionáľov. V pľípade potreby môže dať
predstavenstvo h lasovať o n iclĺtoných kand idátoclr osob i u lc.

Do zvolcnia pľedsedu valného zltrulrlažtleľlia poveľÍ predstavenstvo jeho vedenim svojho člena
alebo inú osobu; ak taká osoba nie je na valnom zhromaždení prítomná' môŽe valné zhromaŽdenie
do zvolenia jeho predsedu viesť ktoqŕkolvek z akcionárov spoločnosti.

Zápisnica o valnom zhromaŽdení obsahuje:

a) obchodné meno a sídlo spoločnosti,

b) miesto a čas konania valného zhromaždenia,

c) meno predsedu valného zhromaŽdenia, zapisovatelä, oveľovatelbv
poverených sčítaním hlasov,

d) opis pľerokovania jednotlivých bodov pľogramu valného zhromaŽdenia,

zápisnice a osôb

e) ľozhodnutie valnéh o zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania, pľi kaŽdom bode
programu valného zhromaŽdenia,

0 obsah protestu 
'akcionáľa, člena pľedstavenstva alebo dozornej rady !ýkajúceho Sa

rozhodnutia valného zhromaŽdenia, ak o to protestujú ci požiada,

g) ak akcionár na valnom zhromaždení požiada, musí vo vzťahu k qýsledku hlasovania pri
každom bode programu valného zhromaždenia zápisnica z valného zhľomáždenia obsahovať úäaj
o:

l. počte akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy,
2. pomernej častizákladného imania, ktoré odovzdané platné hlasy predstavujú,
3. celkovom počte odovzdaných platných hlasov,
4. počte hlasov Za a pľoti jednotlivým návľhom uznesení vľátane informácie o počte

akcionárov, ktorí sa zdľžali hlasovania.

9. K zápisnici sa pľiložia návľhy a vyhlásenia predložené na valnom zhľomaždení na preľokovanie.
Predstavenstvo zabezpečuje vyhotovenie zápisnice o valnom zhromaždení do lj dní od jeho
ukončenia. Zápisnicu podpisuje zapisovatel' a pľedseda valného zhromaždenla a dvaja ruólení
overovatelia.

l0. Spoločnosť uverejní výsledky hlasovania v súlade s bodom 8, písm. g) v lehote 15 dní od
skončenia valného zhromaždenia na svojej internetovej stľánke, ak jú má zr|adení.

l l. V prípade, Že sa po|l'a pľávnych predpisov vyžaduje notárska zápisnica, pľedstavenstvoje povinné
zabezpečiť zosúladenie obsahu zápisnice podlä bodu 8. tohot_o článku s notárskou žpisnicou.
Zápisnice o valnom zhromaŽdení spolu s pozvánkou na valné zhromaždenie a zoznam
prítomných akcionárov spoločnosť uschováva po celý čas jej trvania. Pri zániku spoločnosti bez
právneho nástupcu ich spoločnosť odovzdá príslušnému štátnemu aľchívu.

článot x.
RoZHoDovANIB vALNÉHo ZHRoMAŽDENIA

1. Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním na výmu pľedsedu valného zhromaždenia. Ak je
podaných viac návrhov' rozhoduje o poradí, v ktorom sabude o nich hlasovať, pľedseda valného
zhromaždenia. Hlasuje sa aklamáciou (verejne) hlasovaním s hlasovacím líitkom. Výsledok
hlasovania oznamujú osoby poverené sčítaním hlasov predsedovi valného zhromaždenia a
zapisovatelbvi.

2. Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov, pokial' obchodný
zákonník alebo stanovy nevyžadujú inú väčšinu.

6
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l ' Predsfavenstvĺr je štatutĺíľnym oľgánoltt spoločnosti, ktoq.ý, ľiadi číllnosť spulučllosti a koná v ieimene' Predstavenstvo rozhoduje o všetký'cll rercnlásiiach spoloenosti, poĹial,nie sú obchodnímzákonníkom alebo ýmito stanovami vyhľadené ao porobnosti vjn!Ĺ,o zhromazdenia alóbo
ľ"11::::;J{Ú:';:"J:':ä#ix","ä,ľ,:;ĺ';iĹ;;Eú V mene spoločnosti a spôsob, k,".d^;;k

2. Predstavenstvo spoločnosti má troch členov.
3' Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhľom aždenie. Valné zhtomaždenie zároveň určípľedsedu a podpredsedu pľedstavenstva. Funkčné obdobie.čl"no; p;Jri"""^'" je päť ľokov, svýnimkou podl'a bodov 4 a 5 tohoto článku' n'nteno ouJobie končí'J;;lň nových členov.4' Predstavenswo' ktorého počet voJených členov neklesol pod polovicu, môŽe kooptovať poodsúhlasení dozornou radou nehľádnych Jl"no' 

"io 
i,ryI"ä";*"ňä' zasaonutia valného

;i::ľx:ir\ä;ilľ'"o",úce 
valné 

't"oiuiá"ni"-i.á"p,"*ných olenov p."a.tuu"n.tuu potvľdí,
5' Člen predstavenstva môže z funkcie odstúpiť. Je však povinný oznámiť to písomne

i::Í:Hľ:ľä;. 
uýuon jeho funkcie ň# "äĺo' 

silnenia fJmienot určených

6' V prípade' že člen pľedstavenstva, ktory.je súčasne v pľacovnom pomere so spoločnosťou, dostanez tohto pľacovného pomeru qýpoved''ióuoJou |;.;ä;.p.*ovnej disciplíny prestáva bý, dňomskončenia pracovného po-"' členom predstavenstva. Ak je kto'ýkoi'ri.i.''el"" pľedstavenstvaodsúdený zatrestný čin, končí jeho člensfu";pil;,;;enstve najnéskôr do 1mesiaca odo dňa.kedy sa ojeho odsúdení predstávenstvo alebo .poloeno.ľ dozveäeli. Át-- el"n predstavenstvaporuší zákaz konkurencie, prestáva byť členom f'"ä-.ruJ"n.tva najneskôr do 1 mesiaca odo dňa,kedy sa o tomto porušení ,ikurrp."dštuu"n.tuo ä"tä'p"r"čnosť dozvedeli.

7' Predstavenstvo zvoláva a vedie predseda.alebo ním poverený člen predstavensfua podlä potreby,najmenej Íaz za dva mesiace' Zvolanie p."a.t*än.'ňu sa.vykänávu piron,nou pozvánkou,doručenou najmenej l0 dní vopred. V p-ui;k" ,n".äŕ 
"L"'q.íy_qĺi";,'čä miesto a programrokovania' Ak všetci členovia predstavenstva súhlasia' aesat'oĺovĺ l"ilá n"äu.ĺ by' dodržaná.Rokovania predstavenstva sa môže zúčastniť čň J;;J*;j rady, ako to dozoľruí r adapožiada.8' Predstavensfuo je uznášaniaschopné, ak.je nrí'to.mná nadpolovičná väčšina jeho členov. Na prijatieuznesenia je potľebný súhlas väčšiny príiomných elenov..

9' Hlasovanie mimo zasadnutia predstavensľ1 u prípadoch, ktoré nestrpia odklad, môŽe bvt,nahradené písomnou formou, p'ičo' 
ľľľľ:ľ_l'"*ľ; za^prítomných'. Za|ĺsomnú formu pľetakéto hlasovanie sa považujú aj e-marlove prejavy po ich telefonickom overení.

10' o priebehu zasadania predstavenstva a ojeho rozhodnutiach sa_vyhotovujú zápisnice podpísanépredsedom predstavenstva a zapisovatelbri. zepi.nĺ"a ,nurĺ ob.ut ouut,všetky ,isadneskutočnostiz rokovania' vrátane výsledkóv hlasovania u'p..rnJto 
')n"niu 

vsetkych rĹäodnutí' musí byt,doručená každému členovi predstavenstva a pľeásedovi do',ornej 3dy. Zápisnicamusí obsahovať
:j-'"Yĺí";'.ľ.Ťľ:'Í.ľľ*u 

písomnou fomou poJ u ei fu. uóa q; č"ä;j;redchádzajúceho

1 l ' Konat' v mene spoločnosti sú opľávnení všetci členovia predstavensfva. Spoločno sť zaväzujúsúhlasným prejavom vôle najmenéJ avaja elenovia;'."d.;;;"".tva spôsobom uvedeným v čl. XX.ĺ2. Výkon funkcie člena predstavenstva je nezastupitel'ný.

člrĹnok X1.

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

l4. Nríklady spojené s výkonont čilrtlusti pľedstavens tva uhrádzaspoloČnosť'

l5' Zasaĺlntltie preclstarlensttĺa sa koná spľavidlo v sídlc spoločnosti'

16' ČIenom predstavenstvo patr.í za výkon ich ľullkcie tantiéma vo výške stanovenej valným
zhromaždením. Clenom predstavenstva patrí za výkon ich funkcie aj mesačná odmena poáľu
pravidiel schválených dozornou radou.

I 7. Predstavenstvo:
o vykonáva obchodné vedenie spoločnosti a zabezpečuje všetky jej prevádzkové a organizačne

záležitosti,
o vykonáva zamestnávatel'ské práva,
o zvoláva valné zhľomaŽdenie,
o vykonáva uznesenia valného zhľomaždenia,
. rozhoduje o použití rezervného fondu,
. zabezpečuje ľiadne vedenie účtovníctva spoločnosti
o zabezpečuje pre listinné akcie vedenie zoznamu akcionárov v CD avedenie interného zoznam|J

akcionárov
a) pľedkladá valnému zhromaŽdeniu na schválenie:

návrhy na Zmeny stanov
návrhy na zvýšenie azníŽenie základného imania
návľhy na vydanie dlhopisov
návrhy na poverenie zvýšiť základné imanie predstavenstvom
ľiadnu individuálnu, mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku' návrh na rozdelenie zisku alebo
úhradu strát vrátane uľčenia výšky a spôsobu vyplatenia dividend a tantiém
audítoľa spoločnostia

o návrh na zrušenie spoločnosti,
o návrhY na schválenie vytvorenia a použitia kapitálového fondu z príspevkov akcionárov
b) pľedkladá valnému zhromaŽdeniu ako súčasť výľočnej správy .p.áuu o podnikatel'skej činnosti
spoločnosti a stave jej majetku, Správu o odmeňovaní členóv ôrgánov spoločnosti

c) informuje valné zhromaždenie:

' o podnikatel'skom plánebeŽneho roka so zapľacovaním pripomienok dozoľnej rady.
d) predkladá dozornej ľade:
o mateľiály uvedené v čl. XII. bod l0
o informácie o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti na budúce obdobie ako aj opredpokladanom výoji stavu majetku, financií a výnosov spoločnosti najmenej ľaz do ľoka
e) informuje dozornú radu:
o bezodkladne o všetkých skutočnostia:h' !t9lg môžu podstatne ovplyvniť vývoj podnikatel'skej

činnosti a stav majetku spoločnosti' najmä jej likviditu
o zvolaní mimoriadneho valného zhromúdenia predstavenstvom spoločnosti v prípade, akpredstavenstvo zistí, že strata spoločnosti presiaňla hodnotu ll3 zikladného imania alebo to

možno predpokladať
o písomnú spľávu o stave podnikatel'skej činnosti a o majetku spoločnosti v porovnaní spredpokladaným qývojo m na Žiadosť dozornej ľady
f) Predstavenstvo schval'uj e :

o pľavidlá tvorby a použitia fondov tvorených spoločnosťou,
o prevody vlastníctva k nehnutel'nému majetku, zaťaženie nehnutel'ností a prenájom na dobu dlhšiu

ako dva roky,

' schval'uje získanie a scudzenie majetkových účastí vrátane majetkových vkladov alebo ich
zvýšenia do obchodných spoločností, dľuŽstiev a iných spoločností,

. schval'uje štatutárne noľmy spoločnosti,

l2



' ;il:iľľ'í.äľ,'il- lľ#il".:,,"r::iľxľr:;äl:,Ji:lľ"'i pred Úradom pre reguláciu sieťových

l8' Predstavensfvo je povinnó pri predloŽení týchto inľormácjí.zabezpečiť zachovanie obĺ;hodneho
lff'fil|3ri 

zamedzit'úniku infonnácií u .títoJno.'i]'Lro'"r' p.*-Ir,l-"ĺ," b), mohlo spoločttusti

l9' ľrctlstavenswo vymenúva a odvoláva výkonnélro riaditelä, ktory zodpovedápľedstavenstvu Za ýľobné, obchodnJ, p."uáaäue u p..ronál,ŕ záležitosti. IJzatváras výkonným ľiaditelbm zmluvu o individuáhí;ň ň;;;vných a platobných podmienkach.

čHnok XII.
DozoRNÁ RADA

l ' 
ilÍ:ľĹJ:fltľ"".lľ"" 

na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikatel,skej

2. Dozorná ĺada mátroch členov.

3' Členom dozornej ľady môŽe bý' len ýzickáosoba. Člen dozornej ľady nesmie byt, zároveň
;:"ľ""rT *:"ľj'ff':'ffirProkuristom, 

osobou op.áun"nou podl'a iepĺoí v obchodnom ľegistľi
4' Dve tretiny čIenov dozoľnej rady volí a odvoláva valné zhrom aždenienadpolovičnou väčšinouhlasov prítomných akcionárov' jednu t'"tinu voiň;äYú*Jú ;ffi#T spoločnosti' ak máspoločnosť v čase volby viac ako 50 zamestnun.o' 

" 
r'w""Á_prňuno,i oo'"re. Pri volbečlenov dozornej rady volených valným 

'h.oÁuza*ll j" 'J*-ililovaľ aj o viaceýchkandidátoch súčasne, ich počei ale v taŕom p.ĺpuJ. ňlj" o*''y*i;;k";-poeet volhých miestv dozornej rade' Poradie, v ktorom sa budó 'i"a""iň'y.';l;h*i, tňť"rl"r, určuje predsedavalného zhromúdenia' Pokial' po zvolení nĺ.Lioieno Ĺunaiaaru '' !l";; d" zornejrady už budúvšetky funkcie členov dozornäJ ľady 
' 
obsad"nJ, 

_n.uuae 
sa o prípadných dälších návľhochhlasovať. Ustanovenie $ 200 ods. 2 obchodnéh 

" 
)av."rĺlr^sa nepoužije.5' Funkčné obdobie členov dozornej 

'u9y 
j" 5 rokov, končí sa však až volbou noqých členov

ĺ."'',:ľi"d* ::"jffi:n,ĺľ"iĺľ", 
- 

'äay uoiĺu'a odvolávajú ;lil;Ĺ dozornej rady,

6' Člen dozornej 
ladl yôž'.,.1o svojej ĺu1tc]9 odstúpiť. Je však povinný oznámiťto dozornej rade.Výkon jeho funkcie končí dňom , tio'1' 

"'eia"'"äá";"d".'
7' V prípade' že člen dozornej rady, ktoýje sličasne v pľacovnom po1nere so spoločnostbu, dostaneztohto pracovného pomeru r^ýpôved'id-ôvodov p".g;;äpra3o1nej disciplíny pľestáva bý, dňomskončenia pracovného po".u členom dozornej' ."ay.'at je ktorýkot,u"t''ei.n dozomej radyodsúdený za trestný čin, končí jeho členstv" 

".ä.'ä".ĺ rade najne'ská; j" 1'n,e.ia"u odo dňa'kedy sa o jeho odsúdení dozomirada alebo .poloono.i;äozvedeli]Ak el.n ooro-ej rady poľušízákaz konkurencie' prestĺíva byt' členom 
9-á.n9: .uaľ iin"rr.o. d"_l ;;;; odo dňa, kedy sao tomto poľušení zákazu dozornárada alebo 

'poläenorľ áäzveoeli.

8' Ak by sa odstúpením členov dozornej rady volených valným zhromaždením znižilpočet členovpod polovicu, môŽe dozomá rada uyrnáouut' íjr''"j"r'.r' čleĺov do najbližšieho zasadnutiavalného zhľomaždenia. Tento ľrĺ1aa '; ;;";u"h;;", nu člena ao'o-"i .uoy volenéhozamestnancami spoločnosti' Vtakomto prípade .u do"30 ä"ĺ ää'ľuäuÍ"l'iä'nucie uskutočniavolby nového člena dozornej rady. Ak by.s4 
"a""p""i. eienov..dozoľnej ľady zníž.l početčlenovpod polovicu' dozorn á ĺaďa je- povinňá b"; ;;i;;ir'e.io oaHa au ,ro|iĺ irimoriadne valnézhĺomaždenie, ktoré rozhodne ó icĹ oastĺp""i; ;;;;; 

"ä"'.', čIenov dozoľnej ľady.9' Dozornú radu zvoláva jej predseda najmenej raz zakalendámy štvrt'rok. Pre rokovanie dozornejrady a spôsob jej rozhodovania platia ustanovenia čl. x. boĺl 7 primeľane.
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a

a

a

a

a

0

l0. Dozoľná ľada posudzuje:
a) návrh preĺlstnVcnstva na zľtlšenie spoločnosti,
b) návľh pľedstavenstva na Vymenovanie likvidátoľa spoločnosti
c) pravidlá tvorby a použitia ĺblldov tvorených spoločnosťou
d) podnikatel'ský plán bežného rolĺo,

návrh plánu ľozdelenia zisku, ktoď obsahuje nqjmä:
odvod daní'
pľídel do rezervného fondu,
prídely do ostatných fondov tvorených spoločnosťou,
ostatné použitie zisku,
pouŽitie prostriedkov nerozdeleného zisku.
odpoľúčanie pre predstavenstvo na schválenie alebo odvolanie audítora, ktoré pľedstavenstvo
predkladá valnému zhľomaždeniu

l l Dozoľná ľada schval'uje na návľh predstavenstva udel'ovanie prokúry

12. Dozomá ľada udel'uje pľedchádzajúci súhlas v pľípadoch ak spoločnosť poskytuje úver, pôŽičku,
prevádza alebo poskytuje do užívania majetok spoločnosti aiebo zabezpeéije závazok členovi
predstavenstva, prokuristovi alebo inej osobe, ktoráje oprávnená konať )a sioloenosť a osobámim blízkym alebo osobám, ktoré konajú na ich Úč,et za podmienok obvyklých v beŽnom
obchodnom sýku. Dozomá rada udel'uje predchádzajúci súhlas s uzatvorenĺm zmluvy o poistení
zodpovednosti za škodu spôsobenú členom predstavenstva pri výkone funkcie člena
predstavenstva

73.Dozomáľada schval'uje zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva.

74. Dozorná ľada zvoláva valné zhromaŽdenie, ak to vyžadujú záujmy spoločnosti, a na valnom
zhromaždení navrhuje potrebné opatrenia. Pre spôsob ,róláruniu valného zhromaŽdenla platia
primerane ust. $ l 84 obchodného zákonníka a ust . čl. VIII. bod l0 stanov.

15. Členovia dozornej radY sa zúčastňujú na valnom zhromaždení a sú povinní oboznámiť valné
zhromaždenie s výsledkami svojej kontrolnej činnosti.

16. Rozdielny názor členov dozornej rady zvolených zamestnancami spoločnosti a stanovisko
menšiny členov dozornej rady , ak títo o to poŽiadajú, sa oznámi valnému zhromťdeniu spolu so
závermi ostatných členov dozornej rady.

l7' Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov azáznamov ýkajúcich sačinnosti spoločnosti a kontrolujú, či účtovné zá.r:namy sú riadne vedené v súlade so skutočnostbu a
či sa podnikatel'ská činnosť spoločnosti uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami a
pokynmi valného zhromaždenia. Pritom kontľoluje a valnému 

't'.onräza"niu 
predkĺadá závery a

odporúčania ýkajúce sa najmä :

1. plnenia úloh uložených valným zhromúdením predstavenstvu,

2. dodržiavania stanov spoločnosti a pľávnych predpisov v činnosti spoločnosti,

3. hospodárskej a finančnej činnosti spoločnosti, účtovníctva, dokladov, účtov, stavu majetku
spoločnosti' jej záväzkov a pohl'adávok.

l8. Dozoľná ľada preskúmava účtovné záuierky, ktoré je spoločnosť povinná vyhotovovať podlä
osobitného predpisu a návrh na rozdelenie zisku alebo na úhľaäu strát a predkladá svoje
vyjadrenie valnému zhromaŽdeniu.

19. Na členov dozornej rady sa vďahuje zákazkonkurencie v rozsahu ustanovenom v ust. $ 196
obchodného zákonníka.

20. Dozorná rada ľozhoduje väčšinou hlasov všetkých svojich členov. o zasadaní dozornej rady sa
vyhotovuje zápisnica podpísaná jej predsedom. V zápisnici sa uvedú aj stanoviská menšiňy členov
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ixi#;l"^'2*"í:J:ľ'li"ľ;rT:ľ ú; vždy sa uvedie rozdielny názor členov dozornej rady

*ľää:'äi-?TJ,"n,.;i'x'"f,j"ri:^r;ľJ:lii,,ír.'ooouunia dozoľnej rady; o takto získaných

22' Spoločnosť môže s členom dozorncj ľady, lttolý jc zamcstĺrancrrtrr spuločllosti, skončit, pracovnýpomeľ výpovedbu, alebo zníŽiť mu platové ,*ia""i', čase jeho i-unLenJĹo obdobia a v dobejedného ľoku po skončení členstva .v dozornej ľade len s predchád zajucim súhlasomnadpolovičnej väčšiny ostatných členov dozoľnej ili
23' Náklady spojené s výkonom činnosti dozornej rady uhrádzet spoločnost,'
24' Členom dozomej ľady patľí za výkon ich funkcie 

. 
tantiéma vo uýšk: určenej valnýmzhromaždením ako aj mesáčná odmena, ktorej výšku 

".!":" 
valné zhľom aždenle.

v. čĺsŤ
ZvYŠovA*IE AZNIŽo'ANIE zÁrr,aoľEHo IMANIA A ZMENA sTANov

čhnok XIII.
sPÔsoB ZvYŠovAN IA A zNIžovANIA ZÁKLADNEH. IMANIA

l ' o zvýšenÍ alebo zníŽení základneho. 
|ma1ia spoločnosti rozhoduje valné zhromaŽdeniedvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionä.ov' 

t\ 'P"l: "y;äý"i;iac druhov akcií,vyŽaduje sa táto väčšina hlasov u prítomných akcionáľov kaŽdého druhu akcií.2' Uznesenie valného zhromažd'enia o zvýš_ení' resp. zníŽenízákladného imania sa ukladá do zbierkv
lä'#';#J:#':::;::iäfl:T#iJl'äŤľ,"Tľ'*íšÄ';'u',upoaa nuin",Ĺä, .p"l"l'i",l,;;';ä

3' Zvýšenie základného imania môžebyť,'vykonané upísaním nor7ch akcií, podmieneným zvýšenímzákladného imania' zvýšením zanaai,euó.i.""i"' I'äi",L" spoĺočnosti, Ĺil;i;;'""ým zvýšením
:31l:t2i:'#läió"ff ;ľT-''*:'äl;h"il;ä"'päa.*".Ň;';";;;ilnosti,zvýšením

4' 
::r:x:;!'i?ĺ::ľ"|ä?ľia 

sa vykoná zniženímmenovitej hodnoý akcií alebo ým, žesa vezme

5' 
ľ'''L"frxä#ľ::" 

zhromaždenia o zvýšení alebo zníženízákladného imania musí mať formu

6' V prípade upisovania nových akcií pri zqýšení základného-imania p.eňažnými vkladmi majúdoteľajší akcionári predkupné pľávo na upisovanie .Ĺ;ii;" zvýšenie iĺtuántno imania' a to vpomere' v akom sa ich akcie podieläjú na áoterajšo.n 
'aĺiuanom imaní.1' Valné zhromaždenie môže poveriť pľedstavenstvo' aby za podmienok ustanovenýchzitkonom rozhodlo o zvýšení základneho imania á" 

".ea"j uýsty. p""".."ä'výšiť základnéimanie moŽno udeliť najviac na _päť ľokov; valne- ,hÁ*ázo"ni"_ *äze poverenie ajopakovane predižiť, 
^vzdy 

nájviac o pät' rokov. norrr"J""iie valneho zil";;;;"",a o poverenípredstavenstva zuýšiť záklaáne imanie 
'u 'upffi_''äo obchodného registra s uvedenímschválenej výšky základného imania; uznesenie valňeho ;-h."*;;ä;'"ru'iŕiuaĺ do zbierkyIistín' Predstavenstvo nemôže rozhodnú,' o .'ys 

""'ĺ" 
'ralardného 

i*;;" pľed zápisom
:i:HiHÍ:;xffiľ zhromaždenia o poverení predstavenstva zvýšiť základne imanie do

Clánok XtV.
ZMENA STANOV

l5



l ' o zmene stanov rozhodtlje valné zhromaždenie dvojtrctinovou väčšillou hlasov prítomných
1ľ]-":,1'"' 

ak zákon alebo tieto stanovy neustanovujú lnak a musí sa o tom vyhotoviť ncltárska
zaplsnrca.

2' Y' prÍpalJe zmeny stanov musí pozvánka na rokovanie valného zhromaždenia, resp. oznámení olĺonaní valnóho zlrronraždellia lltusí obsahovať aspoň podstatu navrhovaných zmien.
3' Návľll zlltiett sĹanov musí byť akcionárom poskytnuý na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote

30 dní pred konaním valného zhromaždenia'

4' Pľedstavenstvo je povinné zapracovať zmeny stanov schváIené valným zhromaždením do úplného
znenia stanov abez zbytočného odkladu podať návrh na zápis úplného znenia stanov do zbierkylistín.

vI. čĺsŤ
HOSPoDÁRENIE sPoLoČNoSTI

článokXV.
UčTovNE oBDoBIE

Učtovným obdobím spoločnostije kalendárny ľok, začínajíci l . januárom a končiaci 3l. decembrom'

článok XW.
učľovľÁ zÁvrnnxa

1' Akciová spoločnosť vedie účtovníctvo v rozsahu a spôsobom ustanoveným osobitným zákonom.Za ľiadne vedenie účtovníctva zodpovedá predstavônsfuo, ktoré zabeipečuje oveľenie riadnej,mimoriadnej a konsolidovanej účtovnej závierky za pľís|ujný rok audítoiom"schváleným valnýmzhromaždením.

2' Spoločnosť vyVára sústavu informácií pľedpísanú právnymi predpismi a poskytuje údaje o svojejčinnosti orgánom ustanoveným ýmito predpismi.

3' Akciová spoločnosť je povinná' po schválení valným zhromaždením, zveľejniť výročnú spľávu,
obsahom ktorej sú aj vybrané údaje zľočnej účtovnój závierky.

článok xvII.
TvoRBA A PoUŽITIE REZERVNEHo FoNDU

l. Rezervný fond spoločnosti slúŽi na krytie strát spoločnosti.

2' Spoločnosť mala pri svojom zaLožení vytvorený rezewný fond vo výške
2 299 507,4225 € (dvamilióny dvestodevät'desiatdeväťtisíc pät'stosĹdem celých styľítisĺc
dvestodvadsat'päť tisícin euľa ). KaŽdoročne je povinná dopĺiať ,"r"iiy fond o sumu vovyške najmenej l0 % z čistého zisku vyčísleneho v riaänej účtovnej závierke až do
dosiahnutia 

' 
vyšky rezervného fondu do vyšky 20 % základného imaňia. o prípadnom

ďalšom dopĺňaní rezervného fondu nad futo Íouňi"u, rozhoduje valné zhľoÁďdenie
3' o pouŽití ľezeľvného fondu rozhoduje pľedstavenstvo, pričom dbá na záujmy spoločnosti.

Článok xvIII.
RozDEĽovANIE zIsKU

l. Zo svojho zisku spoločnosť uhrádza prednostne dane štátu.
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2' Zo zisku po úhnde dallí sa prednostne vykoná povinné doplnenie rezervného fondu.3' o cl'alšclm ľozdelení zisku rozhoduje valné zhľomaŽdenie' a to So zretelbm na dostatočnétvut'cttic ľL:ZcrV ĺ s ohlbdom na plánovaný ohchodĺlý ."^"J ;p"ločnosti.
4' 

*:ľJ#|'J"ľ:ľ:nT;:i1ľ#j*ľo oclpučítaní daní a povrnnóho pľídclu do ľezeľvllélro fontlu,

;'':ĺ:*j:ľ: l.j;:i ff i:äTľ ;l:, 3ľ'"'o' 
Iený m edzi akci on áľov, pri čom d iv idendu vyj adrí

:ľĺ:* 
tantiém pre členov orgánov spoločnosti vyjadrenej peľcentuáInym podielom na čistom

Clánok XIX.
vYTvÁRÁNIn Ďar,ŠÍcH FoNDov

Spoločnosť môŽe vytvátrď v súlade s právnymi predpismi a.vnútornými pľavidlami schválenýmidozornou radou i d'alšie fondy a prispievať a. "i"ľ-"l'ä;i" lĺ"orr" zisku sumou, ktoľej definitívna
ff*'ľj:'J'.:x1#ľ3ľ::" 

rozdeieniä zisku valný^,t,oÁizdením' SpŇb ;;;;itia ýchto fondov

2

Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnost', 
. 
sú oprávnení podpisovať všetci členovia

lď;ľilľ#:r:ľ"íijspolóčnosť 
póapĺ'u-iĺ nu.;;;""id*j" elenovia p."aro""'.tva, pokial,

Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tal;, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnémumenu spoločnosti' menám a funkciám podpisujúci p.iŕ;j;'""j''poopis.

vu. čĺsŤ
vŠEoBEcľÉ usľĺľovENIA

ČlánokXX.
PoDPIsovAI[IE ZA sPoločľosŤ

Clánok XXI.

2.

U'EREJŇ.'ANIE sKUTočNosTÍ UsTANovnľÝcH PRÁ'NYMI PREDPISMI AsTANovAn/ĺI
Skutočnosti' ktoých uverejnenie ukladá právny predpis sa uverejňujú spôsobom predpísanýmpríslušným právnym predpisom' inak na internetóväj stranke spoločnosti .
Skutočnoĺi' ktorych zverejnenie predpisuje obchodný zákonník sa zverejňujú v obchodnom

článok XXII.
ZRUŠENIE A ZÁNIK sPoLočNosTIl' 

ľ.,u'läi,""1',"'!'#"ffii' äíľ:ff,#}'-#,o#"denie' Pre zrušeni e a zánik spoločnosti platí

2' Zániku spoločnosti predchádza jej zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie.
3. Likvidátora spoločnosti menuje valné zlrľoĺrlažĺIenie.

4' Spoločnosť zalliká ku ĺJňu výmazuz obchodného ľegistra.
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článoľxxl[.
vzŤAIrY vo v|IÚTRI sPoLoČNosTI

Vznik, právne pomery a záruk spoločnosti, ako aj vzťahy vo vnútri spoločnosti vyp|ývajice z
pracovnopľávnych vzťahov, vzťahov zo zdľovotnóho, ncmoccnskóho a sociálnehu dóulrtldkového
poistenia a odvodov do fondu zamestnanosti zamestnancov spoločnosti sa riadia právnymi
predpismi.

Prípadné spory medzi akcionármi a orgánmi spoločnosti, medzi oľgánmi spoločnosti a ich členmi,
ako aj vzájomné spory medzi akcionármi súvisiace s ich účasťou v spoločnosti sa ľiešia
predovšetlcým dohodou. Ak sa nepodarí spor vyriešiť dohodou, rozhoduje ďĺom pľíslušný súd
alebo rozhodcovia.

VIII. čAsŤ
zÁvnnľčNÉ UsTANovENIA

článoľ xxlv.
zÁvnnrčľÉ usľ.lľovENrľ

Pokial' niektoré ustanovenia stanov sa stanú neplatnými alebo spomými, použije sa pľávny
predpis, ktoý je svojou povahou a účelom najbližšie ustanoveniam týchto Jtanov' ak pravný
predpis nemožno použiť, postupuje sa podlä obchodných zvyklostí všeobecne zauživanýclt v
príslušnom obchodnom odvetví.

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

Zmena stanov sclrválená mimoľiadnym valným zhromaždením spoločnosti dňa 2l.I2.2O2l.

V Nitre, 22.12.2021

Plastika, a.s.

I

2

Ing. Roman Šustek, v.ľ.

pľedseda pľedstavenstva

Ing. MilanMačala, v.r.

podpľedseda predstavenstva
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