
ohchoĺĺné nrello'
Sídlo:
Cas a miesto konania:
Prítomní:

čo predstavuje podiel
0,10€ je 1hlas)

Zápisnlca
z rokovania mimoriadneho,vatného zhromaždenia akcionárov

Plastika, a.s. (d'alej ako ,,Spoločnosť'.)
Novozámocká ???C, g49 05 Nitľa 5
21'.t2.2021',10:00 hod., zasadacia miestnosť v sídle Spoločnosti
podľa ĺistiny prítomných boĺi prítomní akcionári reprezentujúc;- 223 296 ks akciís menovitou hodnotou jednej akciá vo výške 2,00 €,- 2L7 '037 ks akcií s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 3,00 €,- 8'164'210 ks akcií s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške L,00 €,90,8 yo na základnom imaní Spoločnosti a 926tg r:o piítomn,;ct tliasov (za každých

K pruému bodu programu:
otvorenie valného zhromaždenia
Mimoriadne valné zhromaždenĺe (d'alej aj ako ,,MVZ,,) otvoril o 10:00 hod. ĺng. Milan Mačala, výkonný riaditeľPlastika a.s.., ktorý bol poverený prcdstavenstvom Spoločnosti vec.lenínr MVZ do zvolenia jeho predsedu podľa $188 ods. 1 veta druhá obchod ného zákonníka a čl. lX ods. 7 stanov Spoločnosti.lng. Milan Mačala prĺvítaĺprítomných a skonštatoval, že bolĺ splnené všetky podmienky na konanie tohto MVZv zmysle ustanovení príslušných právnych predpisov a sta nov Spoločnosti - uverejnením oznámenia o konaníMVZ v denníku Pravda dňa 19'11. 2O2L, na webovom sídle a úradnej tabuli spoločnosti od 1'g.t7'2o21a v Centrálnej evidencii regulovaných informácií Ná rodnej banky Slovenska. oznámenie o konaní MVZ Jeprílohou č. 1 zápisnice. Všetky materiály, ktoré boli prerokúvané na MVZ, boli akcionárom k dis pozíciik nahliadn utĺu v sídle Spoločnosti a tiež na webovom sídle Spo ločnosti. Rozhodujúcim dňom na uplatneniepráva účastĺ akcionára na MVZ je podľa 5 180 ods. 2 Ob chodného zákonníka (d'alej ako ,,obchZ,,) deňt8'72'2o2l. Prezentácia sa uskutočnila v mieste konania MVZ dňa 21'.12'202L od 9:00 hod. do 9,45 hod. Prĺprezentácii sa preukázali akcionári právnické osoby origi nálom ( úradne overenou kó pĺou) výpisu z obchodnéhoregistra. Akcionári boli v oznámení upozornení, že úplné znenie dokumentov a návrhy uznesení mĺmoriadnehovalného zhromaždenia sú zverejnené na webovom síd|e spoločnosti a možnosťosobne nahliadnuť a vyžiadať siúplné znenie dokumentov v sídle spoločnosti v lehote 30 dní pred dňom konania mimoriadneh o valnéhozhromaždenia v pracovných dňoch od 9,00 h do !4,oo h., prípadne ich zaslanie na nĺmi uvedenú adresu na svojenáklady a nebezpečenstvo. V deň konania mimoriad neho valného zhromaždenĺa sa nachádzali dokum enty,ktoré boli prerokovávané na valnom zhromaždení v mieste konania mimoriadneho valného zhromaždenia. Voznámení o konaní MVZ boli akcionári upozornení a riadne poučení o svojich právach podľa $ 180 ods. 1obchZ; podľa 5 181 ods. tobchZ, $ 184 ods.1aS190eObchZ;. Úaaj e a úplné znenie dokume ntov, ktoré saprerokúvali v rámci programu mimoriadn eho valného zhromaždenia podľa 5 184a ods. 2 písm. a) až e) obchZboli uverejnené webovom sídle Spolo čnosti

lng. Mĺĺan Mačala oznámil, že na MVZ sú prítomní dvaja akcioná ri vlastniaci223 296 ks akcií s menovitotl hn rtnotou jednej akcie vo výške 2,00 €,2tl.037 ks akcií s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 3,00 €,8.764.210 ks akcií s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 1,00 €,

čo predstavuje podiel go,8 % na základnom imaní Spoločnosti a 92 6tg130 prítomných hlasov. Listinaprítomných akcionárov je prílohou č. 2. zápisnice.

Právo akcionára zúčastniť sa na mimoriadnom valnom zhromaždení bo|o overené prĺ prezentácii na základezoznamu akcionárov emitenta k rozhodujúcemu dňu pre uplatnenie preua účasti akcionĺr. n. mimoriadnomvalnom zhromaždení uvedenému v oznámení o konaní .i'orĹJn"no valného zt romazoenia, ktorým bol78'72'2o2t' Výpis akcionárov zCentrálneho depozitára cenných p.pi"rou SR bude archivovaný spolu s jedným

ľH:"'::'a,:"ľjä:.ilľ."J:::"eho valného znromaioeiia'vsídle spoločnosti. úimoriadne valné
Akcionári a účastníci MVZ sa zapísali do Prezenčnej listiny a 

.oznamom zverejneným V mieste konaniaMVZ boli poučení o povinnostiach v súvislosti s opatreniami' kioré Plastika,a.s. prijala na ochranu zdravia
Ĺx".ľĺ:.ilT;ľäff:1ľ;l1"ľ!'ji;ľi:ľň:'lT['-k;,;;.;ilsu a ochorenia CoVlD_19 podľa vyhlášky
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Dočasný predseda mimoriadneho valného zhromaždenia preclstavil členov štatutárneho orgánu,dozornej rady' ktorĺ sa zúčastnili rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia. Mimoriadneho valnéhozhromaždenia sa zLičĺstnlll lng' Leonardo Valois. člen p,reostavunr,ur, predsecJa clozornej rady lng. Jozefšnegoň' Priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia osveaiovaĹ iotárt<a JUDr. Alena Motyčková'

,".rff:ilľJ::*'j':3-#_i1], 
Mačala oboznámil Účastníkov mimoriaclneho valného zhromaŽclerlia so

1. otvorenie valného zhromaždenia

' ľ:ľ:""?.ŤH"":ĺT::"uzhromaždenia 
- predsedu, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb

3' Rozhodnutie o ukončení obchodovania s akciami Spoločnosti na 
'Burze 

cenných papierov v Bratislave, a.s.
l'r1ľľ;íi,.ipoločnosť 

prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou a stáva'r" JLro'nou akciovou
4' Rozhodnutie o premene podoby a formy akcií Spotočnosti lSlN csooo8466454 zo zaknihovaných na

:::ä:i5."::J:'ľ' 
na meno aozmene formy akcií tslN sK112oo1o733 alslN sK112oo1o9o7

5. Rozhodnutie o zmene stanov
6. Rozhodnutie o nákupe vlastných akcií
7. Záver

K druhému bodu programu:

lng' Milan Mačala predniesol návrh predstavenstva na voľbu orgánov mimoriadneho valnéhozhromaždenia' Návrh predstavenstva na voľbu orgánov mimoriadneho valného-zhromazJenia je obsiahnutý vNávrhu uznesenĹ ktoré sú prítohou č' 3 zápisnĺce ako uzneseni" e' r. Predstavenstvo navrhlo mimoriadnemuvalnému zhromaždeniu za predsedu lng' Milana Mačalu, za zapisovateľku JUDr. Janu ostatníkovú, zaoverovateľov zápisnice lng' Romana Šusteka 9 |ns. Jozefa šnegoňa, 
'a 

osoby poverené sčítaním hlasov lng.Syĺviu Rajtarovu a RNDr' Gabrĺelu TrubíniovÚ. Tenio návrh ooi aLclonĺrom k dispozícii v sídle spoĺočnostiv lehote určenej na zvolanie va|ného zhromaždenia a v deň ton.ni. mimoriadneho valného zhromaždenia prĺprezentácii' Z dôvodu ochorenia sa lng' Roman šustek o.p..u"Jlnil z neúčasti n. ii.ori.anom valnomzhromaždení ' Dočasný predseda mimoriadneh-o valného zrlromažJenia navrhol zmenu overovateľa zápisnice,pričom navrhol neprítomného lng' Romana šusteka 
"'r''r"aii 

ä""rovateľom lng. Leonardom Valoisom. Mgr.Juraj široký' MBA' štatutárny zástupca akcionára FlNAslsl ,-r. . pot,orn 92 493950 hlasov a akcionára Druhástrategická' a's' s počtom ]'25 18o prítomných hlasov, čo ór"Js;;uj; spolu podĺel go,8 yona základnom imaníspoločnosti s návrhom súhlasil' Následne bolo pristúpené k hlasovaniu o schválení uznesenia č.1: Mimoriadnevalné zhromaždenie volí za predsedu lng. Milana Mačalu, za zapisovateľku JUDr. Janu ostatn íkovú, zaoverovateľov zápisnice lng'Leonarda Vaĺoisa a 
. 

lng. Jozefa Šnegoň za osoby poverené sčítaním hlasov ĺng.Sylviu Rajtarovu a RNDr' Gabrielu Trubíniovú. Hlasovalo sa jeanim Ĺlrrou.ní' o celom-n,ĺurhu (en bloc). Povykonaní hlasovania mimoriadne valné zhromaždenie prijalo nasláJovno

sčítaním hlasov

Mimoriadne valné zhromaždenie volí za:

predsedu valného zhromaždenia
lng. Milana Mačalu
zapisovateľa:
JUDr. Janu ostatníkovú
overovateľov zápisnice :

lng. Leonarda Valoisa
lng. Jozefa šnegoňa
osoby poverené sčítaním htasov:
lng. Sylviu Rajtarovú
RNDr. Gabrielu Trubíniovú

Uzneseníe č. 1
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ľ:ľľľJj}ffitrľ*;ä;ľiHľ:ťľ:ľil#ľ"Ín akclí8 604 543 ks predstavujĺicich g2 61913o platných

a. za schv!]gig predloženého návrhu hlasovali akcionárĺ Vlästniäci 92679 I3O hlasov, tecla ].009/oz celkového počtu prítomných hlaso4

b' 
;fi:ň**ffifi::ľí:"'o 

návrhu hĺasovali akcionári vlastniaci O hlasov, teda 0,O0 % z celkového

c' hlasovania sa zdržali akcionári vlastniacĺ 0 hlasov, teda o,o0 % z celkového počtu prítomných hlasov.

Mĺmoriadne valné zhromaždenie uznesenie č' 1 prĺjalo LOO % hlasov prítomných akcionárov. Písomnépotvrdenie o výsledku hlasovania č. 1 je prílohou á ĺ t";to zápisnice. Zvolený predseda mimoriadneho
:;ff:::T:ľ:,''::ľ:;:'",ľli: ľ?:1xľ':xlkoval 

prítom"vi" .oii"'ĺrom za 
"v;,o,""JlŇeru a d,alej viedol

K tretiemu bodu programu:

Vúsledkv htasovania č. 1

spoločnosťou

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenĺa lng. Milan Mačala predniesol mimoriadnemuvalnému zhromaždeniu návrh predstavenstva na prijatie uznesenia valného .trromažÁi a č. 2, ktorým bymimoriadne vaĺné zhromaždenie v súlade s ustanovením s 154 ods.4 a $ 187 ods.1', písm. h) obchodnéhozákonníka a s 170 ods'3 zákona o cenných papieroch t.saa/zóo, Z'z. rozhodlo o stoneenĺ obchodovanĺaso všetkými zaknihovanými akciami spoločnosti Pĺastika, a.s., so ,íaĺo' lvouo.ámocká 222c, g4g05 Nitra 5, lČo:00152 781, zapísanej v obchodnom registri okresného súou ľvitr., oao. Sa, vložka 183/N, lslN csooo84 66454vpočte 692 75o akcií, menovitej hodnoty jednei atgi9 2,oo eur,vyJan1ĺmi vo forme n. aoruiit"ľ, na regulovanomtrhu, ktorým je Burza cenných papierov vBratislave a.s"za' poamienot apostupom podľa 5 119 Zákona
:'ľ:ľ;:ľ:ľ:iJjl'i:;:!;:ľ;''' že spoločnosť prestĺva ffie.elnou akciovou spoĺočnosťou a stáva sa
Tento návrh uznesenia č. 2 bol akcionárom k dispozícii v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valnéhozhromaždenia a v deň konania mimoriadneho valného zhromaždenia pri prezentácii. K predloženému návrhuneboli žiadne otázky ani doplňujúce návrhy a bolo pristúpené khlasovaniu oi"r.'o ,Jhuálení. Po vykonaníhlasovania mimoriadne valné zhromaždenie prijalo nasledovné

Mimoriadne vatné zhromaždenie vsúlade r"rr""""uj,lrir]T'iri;1or.o a s 187 ods.l, písm. h) obchodnéhozákonníka a 9 17o ods'3 zákona o cenných papieroch č.56612001 Z.z. rozhodlo o ikončení obchodovaniaso všetkými zaknihovanými akciami spoločnosti Plastika, 
"..., 

,o sídlom ľovozámockj iozc, srg05 Nitra 5,lčo: oo 752 787' zapísanej v obchodnom registri okresného súdu Nitra, odd. Sa, vložka 183/N, |slNcs0008466454 v počte 692 75o akcií, menovitej hodnoty Jeanej akcie 2,00 eur, vydanými vo forme nadoručiteľa na regulovanom trhu, ktorým je_ Burza *nnŕ.i p"pi"rou v sratisiavá 
".r. '" podmienoka postupom podľa s 7!9 Zákona o cenných papieroch a rozhodlo o tom, že spoločnosť prestáva byt verejnouakciovou spoločnostbu a stáva sa súkromnou akciovou spoločnostou.

V,jsledkv hlasovania č. 2

ľ:ľľ'"":J!Ťľffi;ľ'jffiľ::ľľJilfftom akcií8 604 543 ks predstavujúcich 92 61913o platných

a' za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 92 619 13o hlasov, teda 100%z celkového počtu prítomných hlasov,

b'ffiffifi::ľľ".,onávrhuhlasovaliakcĺonárivlastniaci0hlasov,teda0,00%zcelkového

c' hlasovania sa zdržali akcionári vĺastniaci 0 hlasov, teda o,oo % z celkového počtu prítomných hlasov.
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za toto rozhodnutie hlasovali mcnovitc títo akcionári:
' iľffjT;a' 

s" so sícllom Trnavská cesta 27/B, Bratislava 831 04, lČo: ls 703 661, s počtom hlasov

' äilľrategická 
a's' Trnavská cesta 27 |8,831 04 Bratislava, lčo 35 7o5 o27 ,s počtom htasov

Mimoriadne valné zhromaždenie uznesenie č. 2 prijato too %potvrdenie o výsledku hlasovania č. 2 je prílohou č. 5 te;tá .apisnice.
K štvrtému bodu programu:

hlasov prítomných akcionárov. Písomné

o
na

z

ľ"ľlľ"ľxŤľ,fl"j:ä:"J'J::"Jľxffil"lľ."ľl,,.nromaždeniu návrh predstavenstva na prijatie

Mimoriadne valné zhromaždenie rozhodlo podľa $ 187 ods.1, písm. f/ a k/ obchodného zákonníka a g 10 ods.2,5 11 ods'2 Zákona o cenných papieroch o 
lT_"n" 

podoby a formy zaknihovaných akcií na ooručiteľa vydanýchspoločnosťou Plastika' a's' lSlN csooo8466454 v počte 6927soaŕciĹ menov'r"; nJ"",ulednej akcie 2,OO euLna listinnú podobu vo forme na meno' Mimoriadne vaĺné zhromaždenie p*ňi" pr"JJr.u"nr,uo spoločnosti,aby zabezpečilo vykonanie všetkých potrebných krokov nr" "|6|'"'e premeny podoby a formy akcií v súlade s$ 17 Zákona o cenných papieroch, $ 214 obchodného zákonníta a v súlade i ort"tný'i platnými právnymipredpismi' Predstavenstvo je oprávnené zariadiť všetky potreono LroLy prorir"Jn,.auo' tretej osoby.Mimorĺadne valné zhromaždenie poveruje predstavenstuo,.uy |ri .realizácii 
premeny podoby a formy akciíspoločnosti určilo akcionárom ĺehotu na vyzdvĺhnutie lĺstinnýlŕ ai.cií v trvaní 30 talenijrnycľ, dní a následneaby určilo dodatočnú lehotu v trvaní 30 kalendárnych onĺ'áJo oĺ. odoslania u',ruy. o,"ortavenstvo vyzveakcionárov' aby si listinné akcie preberali osobne alebo v ,.riJp"nĺ na základl ,pĺnä'o.n"nia s podpisomakcĺonára úrade osvedčeným výlučne v sídle tretej osoby, ktorú poverí zariadením činnostía formy akcií, oproti potvrdeniu prevzatia akcií poápiso; 

" 
pr"Ĺ";;om protokole. ,o,o ,.orľjlľfiľil:ffff::účĺnnosť doručením oznámenia o rozhodnutí Burzy."níý.ĺ'o.pierov vBratislave, a.s. otom, že naregulovanom trhu bolo obchodovanie s akcĺami lslN csooo8466454 vydanými spoločnosťou ukončené.

Návrh uznesenia č' 3 bol akcionárom k dispozícii v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valnéhozhromaždenia a v deň konania mimoriadneho valného zhromaždenia pri prezentácii. K predloženému návrhuneboli žiadne otázky ani doplňujúce návrhy a bolo pristúpené t rliasovaniu o jeho schválenĺ. Mĺmoriadne valné
;::ifi:'"iľ'e 

hlasovaĺo o uznesení č' 3' Po vykonaní hlasovania mimoriadne valné zhromaždenie prijalo

Uznesenie č.3
Mimoriadne valné zhromaždenie rozhodlo podľa $ 187 ods.l, písm. f/ a k/ obchodného zákonníka a 5 10ods'2' s 11 ods'2 Zákona o cenných papiero-ch o zmene úí; ; formy zaknihovaných akcií na doručiteľavydaných spoločnosťou Plastika, a's' lSlN csooo846645e u poá" ss2750 akcií,."noui,"; hodnoty jednejakcie 2'00 eur' na listinnú podobu vo forme n" 

'"nJ-r"i'oriadne valné zhromaždenie poverujepredstavenstvo spoločnosti' aby zabezpečilo vykonanie usetLýci potrebných krokov p." uyLon"nie premenypodobyaformyakciívsútades517Zákona_ocennýchpapieiocľl,szrcóbchoaneľ,Jr]tonníkaavsúlades
ostatnými platnými právnymi predpismi. Predstavenstuo i. oóaunené zariadiť všetky potrebné krokyprostredníctvom tretej osoby' Mimoriadne valné zhrom":aáni" iou"."j" pil;;;ril, aby pri reatizáciipremeny podoby a formy akcií spoločnosti určilo akcionárom rcĹ"t'"" 

"v;;ň;,'"';Ĺ,'lných akcií v trvaní30 kalendárnych dní a následne aby určilo dodatočnÚ tehotu u iru"nĺ 30 kalendárnych dní odo dňa odoslaniavýzvy' Predstavenstvo vyzve akclonárov, aby si listinné aLci" preĹera]i osobne aleĹo v z"stĺpenĺ na základesplnomocnenia s podpisom akcionára úrade_ osvedčenýi;Ĺ;"" v sídle tretej osoby, ktorú poverízariadením činností pri premene podoby a formy 
"L.ií op.áti potvrdeniu prevzatia akcií podpisom v
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preberacom protokole' Toto rozhodnutie nadobudne účinnosť doručcním ornálrrelria o rozhodnutĺ Burzycenných paplerov v Bratlslave, a's' o tom, že na regulo""""' 
-i.',u 

bolo obchodovanie s akciami lSlNcs0008466454 vydanými spoločnosťou ukončené.

VÍsledky hlg:wajsi,A.

ľ:ľľffiH#ffir;ji'jl;H:ťľľilffľ"m akcií8 604543 kspredstavujúcich 9261913oplatných

a' za schválenie predĺoženého návrhu hlasovalĺ akcionári vlastniaci 926Lg t3O hlasov, teda 1oo%z celkového počtu prítomných hlasov,

b' proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastnĺaci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkovéhopočtu prítomných hlasov,

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

Mimoriadne valné zhromaždenie uznesenie č. 3 prijalo 100% hlasov prítomných akcionárov. Písomnépotvrdenie o výsledku hlasovania č. 3 je prílohou č. 6 te;to zĺpisnice.
Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia lng. Milan Mačala predniesol mimoriadnemu valnémuzhromaždeniu návrh predstavenstva na prijatie rozhodnutia valného zhromaždeni a č.4vnasledovnom znení:Mimoriadne valné zhromaždenie rozhodlo, že odo dňa zrušenia emisie zaknihovaných akcií na doručiteľa lSlNcs0008466454 vydaných spoločnosťou, až do dňa zaregistrovania io.n.'u akcionárov vlastniacich listinné akciespoločnosti v centrá|nom depozitári sa zvolanie valného zhrornaždenia spoĺočnosti vykoná zverejnenímoznámenia o konaní valného zhromaždenia v periodickej tlači. Ak v čase zvolávania valného zhromaždenia podľaprvej vety bude mať aspoň jeden akcionár prevzatú listinnú akciu, tak sa vaĺné zlrroma:oenJe zvoĺá i odoslanímpozvánky na valné zhromaždenie tým akcionárom, ktorí bujj v čase zvoĺáu.ni. u.ineľ,o zhromaždeniamajiteľmi a reálnymi držiteľmi listinných akcií, pričom poaruaaoi |re zaslanie pozvánky bude priebeŽ ný zoznamakcionárov' ktorí si prevzali akcie' Toto rozhodnutie nadobudne ,ĺeĹno.t doručením o.na'"ni, o rozhodnutí

:JJil,:T!::'"ffi:!"Jä" 
Bratislave' a's' o tom, že na regulov.no*irt u bolo obchodou*i", akciamivydanými

Návrh uznesenia č' 4 bol akcionárom k dispozícii v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanievalného zhromaždenia a v deň konania mimoriadneho valného zhromaždenia pri prezentácii. K predloženémunávrhu neboli žiadne otázky ani doplňujúce návrhy auolo prĹtúpené kh|asou"niu_o;"l..,o schválení.

ľffiľjffi"ujil:"'ľ:'T;:*:'" 
hlasovalo o uznesení č.4. Po vykonaní hlasovania mimoriadne valné

Uznesenie č.4
Mimoriadne valné zhromaždenie rozhodto, že odo dňa zrušenia emisie zaknihovaných akcií na doručiteľa tslNcs0008466454 vydaných spotočnostbu, až do dňa zaregistrovania zoznamu akcionárov vlastniacich listinnéakcie spoločnosti v centrálnom depozitári sa zvotanie valného zhroma-ždenia spoločnosti vykoná zverejnenímoznámenia o konaní vatného zhromaždenia v periodickej tlači. Ak v čase zvoiávania u"ln!ľ,o zhromaždeniapodľa prvej vety bude mať aspoň jeden akcionár prevzaiú listinnú akciu, tak sa valné .iro'aia"nie zvolá iodoslaním pozvánky na vatné zhromaždenie tým akcioná.orn, ttorĺ budú v čase zvolávania vatnéhozhromaždenia majiteľmi a reálnymi držiteľmi listinných alciĺ, prieom podkladom pre zaslanie pozvánky budepriebežný zoznam akcionárov, ktorí si prevzati akcie. Totá'rozĹoanutie nadobudne,ĺlinnosľ doručenímoznámenia o rozhodnutí Burzy cenných papierov v Bratislave, 

".r. 
o,o', že na regulovanom trhu boloobchodovanie s akciami vydanými spoločnostbu ukončené.
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Na hlasovaníboli prítomníakcionárĺ s celkovým počtom akcií 8 604 543 ks predstavrljl.icich 92 619 13oplatných hlasuv, teda 90,8 9ĺj rĺĺkladncho imania ipoloĺ.,o.ti,

a' za schválenĺe predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 92 619 13o hlasov, teda 10o%z celkového počtu prítomných hlaso4

b' 
,ľ#i#ffiľ':"r:ľ*"uno 

návrhu hlasovali akcĺonári vĺastniaci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkového

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

Mimoriodne valné zhromaždenie uznesenie č' 4 prijato 100% hiasov príťomných akciondrov. Písomnépotvrdenie o výsledku hlasovania č. 4 je prítohou č. z tájto zápisnice,
Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia lng. Milan Mačala prednĺesol mimoriadnemu valnémuzhromaždeniu návrh predstavenstva na prijatie rozhodnutii'valnérlo zhromaždenia č.5 v nasledovnom znení:Mimoriadne valné zhromaždenie rozhodlo podľa 5 187 ods.1, pĺsm' ,ĺ a k/ obchodneio ,]tonnĺLa a s 10 ods.2Zákona o cenných papieroch o zmene formy zaknihovaných aŕcií na doručĺteľa vydaných spoločnosťou Plastikaa's' lSlN sK1120010733 v počte 217 O37 akcií a lSlN sK112oo1o9o7 v počte 8 L64 2Lo.L.iĺ * zaknihované akcie

[?^ľ."ľ.?.lT3ä';'"n'" 
nadobúda účinnosť odo dňa vyhlásenia povinnej ponuky n, pr"u..iĺ. akcií spoločnosti

Návrh uznesenia č' 5 bol akcionárom k dispozícii v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanievalného zhromaždenia a v deň konania mimoriadneho valného zhromaždenia pri prezentácii. K predloženémunávrhu neboli žiadne otázky ani doplňujúce návrhy abolo prĹtúpené khlasou.iiu-o;"Lo schválení.
ľ'rľľjľ'#;Í"'ľ]ä;*:'" 

hlasovalo o uznesení č. 5. Po vykonaní hlasovania mimoriadne valné

Uznesenie č.5
Mimoriadne valné zhromaždenie rozhodlo podľa g 187 ods.l, písm. a! a k/ obchoaného zákonníka a s 10ods'2 Zákona o cenných papieroch o zmene formy zaknihovanycľl akcií na doručiteľa vydaných spoločnostbuPlastika a's' lslN sK112oo1o733 vpočte 2t7 o37 akcií a lslN sK112oo1o9o7 vpočte 8164 2to akcií na

;::lľilT,lľ::"::.ffTfiTj3rä1x?l*i.nadobúda 
Je'""j'"a" dňa vyhláslnĹ-pluinn"; ponuky na

Výslcdkv hlasovaniu č. 4

Výsledkv hlasovania č. 5

#i:ľ',:::";.ŤŤ#oŕ|'Joi}'jl;.T,fiľľ"ľ:"' akcií 8 604 543 ks predstavujúcich 92 619130 pĺatných

a) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 92 6L9 13o hlasov teda 100%z celkového počtu prítomných hlasov,

o) 
oouuffiffffiffijrll,'o'o'"nuno 

návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 0 hlasov, teda o,oo % z celkového

c/ hlasovania sa zdržali akcionári vlastnĺaci 0 h|asov, teda 0,00 % z celkového počtu prítomných hlasov.

Mimoriadne valne zhromaždenie uznesenie č. 5 prijalo 100% hlasov prĺtomných akcionórov. Písomnépotvrdenie o výsledku hlasovdnia č. 5 je prílohou č.8 tejto zópisnice.
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Pledscda mitnorradtrehĺ-l valného zhromaždenia lng. Milan Mačala predniesol mimoriadnemu valnémuzhromaždeniu návrh predstavenstva na prijatie u.neienia ľ' n, lrio,.vm by mimoriaj,r. ,ri"e zhromaŽdenie
ilil.)'xľ##ilffi;il:lnnosťou 

oao oňa vyhlásenia pouinne| fonuky na prevzatie akcií spoločnosti lSlN

1) v článku l' sa dopĺňa nový bod 5', ktorý znie:,,Spoločnosť je súkromná akciovó spoločnosť',,,2) v článku lll' sa doterajšie znenie bodu 3. nahrádza týmto znením : ,,Zókladné imanie je rozdelene naspolu 9'073'997 (stovom devriť mitiónov sedemdesiattritisíc devtiťsťodevtiueri,t ,"a"m) kmeňovýchokcií v zaknihovanej podobe' pričom 692.750 (stovom šesťstodevtiťdesiatavatĺsĺc sJaemstopaťaesĺat)akcií má formu na doručiteľa, s menovitou hoinotou ieár"irrr," w výste z,--iia'ir,oro, dve euro),217'037 (slovom dvestosedemnásťtisíc tridsaťsedem)'akciĺ'mtó formu na meno, s mienovitou hodnotoujednej akcie vo výške 3,- EUR 
lylov'om ,rĺ 

_"rro) -o 
8.164'210 (slovom osem miliónov

ľ;:;:ľ:;:Jľi';::;::;i:;:':::::,ť),,akcií 
má formlu ,,_,Zno,' s menovitou hodnotou jednej okcie vo

v článku lll. sa v bode 5. vypúšťajú slová,,na doručiťeľo,,,
v článku lV' sa v bode 2' doterajšie znenie nahrádza tým to znením:,,Akcie spoločnosťi nie sú prijaté naobchodovanie na regulovanom trhu Slovenskej republiky.,,
v článku lV' sa v bode 7' doterajšĺe znenie nahrádza týmto znení m: ,,Pre akcie na meno zabezpečíspoločnosť vedenie zoznamu akcionárov spoločnosti prai, pni"i irirr"i úpravy.,,,
v článku Vl' sa v bode 5' doterajšie znenie nahrádza týmto znení m: ,,Nd uplatnenie práva účasťi na
i::;Z\;x:il';x:::,ľ::::,!l'':,'o"o ňom, požadovát o,a ,.i,,i*"tl"nia a uplatňovat navrny urtĺ

K piatenu budu programu:

Rozhodnutie o zmene stanov

3)

4)

s)

7) v článku Vl' bod 9'doterajšie znenie sa nahrádza týmto znením : ,,Hlosovacie próvo patriace akcionórovi
;:;:ľ;,:'::ovitou 

hodnotou jeho akcií, pričom na každé l 
"rro 

( stovom iedno Z;;o ) bude pripadať

8) v článku Vl' sa v bode 11' doterajšie znenie nahrádza týmto znením :,,Rozhodujúci deň na určenie osobyopróvnenej uptatniť próvo na dividendu určĺ valné )nroiaiaenĺe, rtore ,árioii o rozdelení zisku':;l::::ľ:;I:ť::,::,"aždenie rozhodujúci d"ň ;;;;i;j; týmto dňom-i"n-,iň,,",ia próva na
9) v článku Vl. sa v bode L2. vypúšťa druhá veta,
10) v článku Vl. sa v bode 13. vypúšťajú slová,,poslednó veto,,,
11) v článku Vlll. sa v bode 6. vypúšťajú piata a šiesta veta,
12) v článku Vlll' sa vypúšťa bod 9., doterajšie body 10. až24. saprečíslujú,
13) v článku Vlll' sa doterajšie znenie bodu 13. 

'(pôvodne 
bod 14.) nahrádza týmto znením : ,,No žiadosťakcionóra' alebo akcionórov, ktorí mojú akcie, rtorýci_."r,orita hodnoto dosohuje najmenej 5%základného imanio predstavenstvo za'radí nimi určenú ,ii"iitort no program rokovanio valnéhozhromoždenia' Votné zhromaždenie je povinné túto zótežitost preroroňt. zĺráoĺ o doplnenieprogramu musĺ byť odôvodnenó alebo k nej musĺbyť pripoi"ri'rarrn uznesenia ,rirJi" ,rr"maždenia,inok so valné zhromoždenie nemusĺ tokouto žiadosťäu zioaárat. Ak žiadosť o ,oroá"n,u nimi určenejzóležitosti boĺa doručenó po zastanĺ pozvónky ,a ,ane ziÁ.ri)"ri, alebo po uverejnenĺ oznámenia okonanĺ valneho zhromaždenia, predstavenstvo uverejní a zašle doplnenie progromu valnéhozhromaždenia spôsobom ustanoveným zó'konom o ,íi"ryÄ sfunovomi na zvolóvanie valnéhozhromoždenia nojmenej desoť dnĺ pred konaním votnéhá zhromaždenia. Ak takéto oznámeniedoplnenia programu valného zhromaždenio nie je možné, ,ozro zaradiť určenú zóležitosť na programrokovanio valného zhromaždenia len podľo ust. g 185 oai. z otrnodného zókonnĺto.ir"artrr"nstvo jepovinné oznámenie doplnenia progromu zasloť a uverejniť do 10 dnĺ pred konanĺm valnéhozhromaždenio vždy' ak ho akcionóri podľo ust. š 781 ods. 1'obchodného zókonníka doručia najneskôr20 dnĺ pred konaním valneho zhromaždenia,,,

14) v článku Vĺll' sa doterajšie znenie bodu 14. (pôvodne bod 15.) nahrádza týmto znením : ,,oznámenie okonanĺ volného zhromaždenia uverejňuje predstavenstro ,potočrorťi v lehote najmenej 30 dní predkononím valneho zhromaždenia v per'lodickej ttači , r"lo,gtairo, pôsobnosťou.'Pozvlinku na volnézhromaždenie v rovnakej lehote predstovenstvo odošte poštou no adresu akcionóra. Pozvónka na valne

6)
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':r#:;::!;rrxr;::'rT:;;r,Í,.,rno'on' valného zhromažrlenia musĺ ohsahova.' všetky nateŽitosti

''' ;;ľľ,.:!l;,]l.,l"o' 
16' a 17' (pôvoclne body 17' a ]-8.) vypúšťajú a body 18. až 23.(pôvodne ĺ9. až

16/ v článku Vlll' v bode 16' (póvodný bod ] 9') sa v úvodnej vete doteraišie znenie nahrádza týmto znenínt."ozncinlenie u kunanĺ valného zhromaždcnia o porrari, ,d valne zlllurnaždenle olbsahuje trcto údaje,,
ilĽfiiľ"T'ffiTäÍjl;:}i;:}i: n:::ľ"";'J ' 

u-pĺ''"n" sl ĺpo""J""'m;1 saslove ,ň ,'ňl
17) v článku Vlll' sa v bode 17' (pôvodne bod 20.) doterajšie znenie nahrádza týmto znenĺm : ,,Spoločnosťuverejní najmenej 30 dní pred konanĺm vatného'znÁ,mazaenia na svojej internetovej strónkeoznómenie o zvolanĺ valného zhromaždenia s údajmti poin'trou. 76 tohto člónku..,,
18) v článku lX. sa v bode 10' vypúšťa druhá veta,
19) v článku lX' sa v bode 11. znenie druhej Vety nahrádza týmto znením: ,,Zópisnice o valnomzhromaždení spolu s oznómením o konanívatného ,hro,iiá"rir, pozvónkou ná ,äre zhromaždenie ozoznam prĺtomných akcionórov spoločnosť uschovóva po i"lĺ to, iei trvania.i

20) v článku X' bod 1' znenie tretej Vety sa nahrádza týmto znením :,, Hlasuje sa s hlasovacími lístkami.,,21) v článku Xlĺ' sa vypúšťa bod 14. doterajšie body 15. až 25. sa prečíslujú,
22) v čIánku XXl' sa v bode 1. vypúšťajú slová,,uverejňujúcej burzové spróvy,,,
23) v článku XXIV' sa na konci znenie posĺedného odseku nahrádza týmto znení m: ,,Zmena stanovschvá le nó m i m o ria d ny m va l ný m z h ro m a žd e n ím spo ločn o,stĺ ina 2 7. 1 2. 2O2 1.".

Návrh zmien stanov bol akcionárom k dĺspozícii ako samostatný dokument zverejnený na !!W',i$j&askNávrh uznesenia č' 6 bol akcionárom k dispozícii v sídle 
'ooloen*,i v lehote určenej na zvolanie valnéhozhromaždenia a v deň konania mimoriadneho valného znromažĺenia pri prezentácii. K predloženému návrhuneboli žiadne otázky ani dopĺňujúce návrhy a bolo pristúpené k l'.'i.rourniu o jeho schváĹní_ Mimoriadne valné

;::ifi:'r,iä:"'ľ:::ľ:]" 
o uznesení č' 6' Po vykonaní hĺasovaná mimoriadne valné zhromaždenie prijalo

Uznesenie č.6

ľľ':l#:Jfl;:"jĹ"#:'ff:ii'l",'1ll,xľäälrxTätff.účinnosťou odo dňa vyhlásenia povinnej ponuky

t) v článku l' sa dopíňa nový bod 5., ktorý znie:,,Spotočnosť je súkromná akciová spoločnost.i2) v článku lll' sa doterajšie znenie bodu 3. nahrádza týmto znením : ,,Základnéimanie je rozdelené naspolu 9'073'997 (slovom deväť miliónov sedemdesiattritisíc devätstodevätoesiatleaem) kmeňovýchakcií v zaknihovanej podobe, pričom 692.750 (slovom šesťsiodevät'desiatavatĹíc ,"-a"mrtopeťdesiat)akcií má formu na doručiteľa, s menovitou hodnotou i"Jn"i akcie vo výške 2,- EUR (slovom dveeuro)' 2t7'037 (slovom dvestosedem"::ľift ľias"it"á-e'l akcií má formu na ,,'"n' s menovitouhodnotou jednej akcie vo výške 3,- EUR (stovom tri euro) a8.t64.210 (stovom osem mitiónov

il'--:'ĺ]"fffi]:ffii":"::"j"".T,1'akcií 
má formu n" 

'"no, s menovitou hodnotou jednej akcie vo

3) v článku lll. sa v bode 5. vypúšťajú stová,,na doručiteľai
4) v článku lV' sa v bode 2' doterajšie znenie nahrádza týmto znením: ,,Akcie spoločnosti nie sú prijaténa obchodovanie na regulovanom trhu Slovensf"i l."puiliLy.];
5) v článku lV' sa v bode 7' doterajšie znenie nahrádza týmto znením: ,,Pre akcie na meno zabezpečíspoločnosť vedenie zoznamu akcionárov spoločnosti poiľa platnej právnej úpravy.,,,6) v článku Vt' sa v bode 5' doterajšie znenie nahrádza týmto znením: ,,Na uplatnenie práva účasti na

;:lľľ''ffäTffl[T':#::ľ"T.:;,"" ňom' požadou"ľ oJ neho vysvetll"i" 
" "pl",ĺovať návrhy

7) v článku Vl' bod 9' doterajšie znenie sa nahrádza týmto znením: ,,Hlasovacie právo patriace
;:::lilä;iľ:; iliL:"o'" 

hodnotou jeho akcií, pričom na každé 1 euro ĺ ,louo. jedno euro )
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8) v článku Vt' sa v bode 11' doterajšie 
-1n9nie 

nahrádza týmto znením: ,,Rozhodujúci ĺJcň na určenieosoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu urľĺ ualnä .ľ,romaždenie, lĺr,r.e rolľloalo o rozrlelenĺ
;:ľJ:'*"j"-'':"":T"iJ,:'Hľ::ražĺlente 

rozhodulÚcl deň neurčí, je týmto dňom deň uplatnenia

9) v čliínku Vl. se v bode 12. vypúšta ĺtľullá veta,
í0/ v čliínku Vl' sa v boĺJe 13. vypÚštajú slová,,posledná veta,,,
77) v článku Vll|. sa v bode 6. vypúšt$ú piata a šiesta veta,
12) v článku VllI. sa vypúšt'a bod 9., doterajšie body 10. aŽ 24. saprečístujú,
13) v článku Vlll' sa doterajšie znenie bodu 13. (pôvodne bod l4.) nahrádza týmto znením: ,,Na žiadosťakcionára' alebo akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých menovitĺ hodnoia aosanu'e najmenej 5%základného imania predstavenstvo zaradí nimi určenú zá|ežitosť na program rokovania valnéhozhromaždenia' Valné zhromaždenie je povinné túto zeĹzitosť pr".oĹouä,: zi"j*ĺ o doplnenieprogramu musí byt odôvodnená 

"|Ť: ! nej musí oŕ p.ipoiení;;;;;;""senia vatnéhozhromaždenia' inak sa valné zhromaždenie nemusí oLáuao žiadosibu zaoberať. Ak žiadosť ozaradenie nimi určenej záležitosti bota doručenĺ po ."'i"ni pozvĺnty na vatné zľrromazoenie alebopo uverejnení oznámenia o konaní valného zhromaždenia, predstavenstuo uuerejnĺ a zaštedoplnenie programu valného zhromaždenia spôsobom uri"-u"n1i' zákonom a určeným stanovamina zvolávanie valného zhromaždenia najmenei o"'"ľ aĺ p.ed konaním u"lnĺio .iromaždenia. Aktakéto oznámenie doplnenia programu valného zľlromaĺaenia nie je možné, možno zaradiť určenúzáležitosť na program rokovania vatného zhromaždenia ien poĺľa ust. $ 185 oas. z obchodnéhozákonníka' Predstavenstvo je povinné oznámenie doplnenia programu zaslať a uverejniť do 10 dnípred konaním valného zhromaždenia vždv, 
"k 

h" ;k;;;;ripooľ" ust. 9 181 oa* , obchodnéhozákonníka doručia najneskôr 20 dní pred konaním valneľro iiromaždenia.i
14) v článku Vtlt' sa doterajšie znenie bodu.14. (pôvodne bod 15.) nahrádza týmto znením: ,,oznámenieo konaní valného zhromaždenia uverejňuje predstavenstň spoloenosti v lehote na.,menej 30 dnípred konaním valného zhromaždenia v periodickei tlači s cetoštátnou po.oĹnirtú. Pozvánku navalné zhromaždenie v rovnakej lehote predstavenstvo oJoĺ" postou na 

"dr"ru "LiĹna.". Pozvánka
ľ'"!.?Jä''u1ľl1ť"ää";ľ'"#""!|i,l,..|on"n' u"lneň'-'i.maždenia musí obsahovať všetky

'" ;.'.',"ľ;.:!l,ilr:'* 
t6' a t7 ' (pôvodne body 17. a 18.) vypúšt'ajú a body 78. až 23.(pôvodne tg. až

16) v článku Vtt|' v bode 16' (pôvodný bod 
.19.) 

sa v úvodnej vete doterajšie znenie nahrádza týmtoznením: 
"oznámenie o konaní vatného zhromaždeni" 

" 
po.u,ĺnLa na vainé .ľ,.oi":a"nie obsahujetieto údaje" a vypúšt'ajú sa písmená f) až k), ostatné 

'" ir"ň""iú a v písmene g) (pôvodne m)) saslová,,l) a m) tohto bodu,, nahrádzajú stovami,,f) tohto bodu',
17) v článku Vlll' sa v bode 17' (pôvodne bod 20.) doterajšie znenie nahrádza týmto znením: ,,Spoločnosťuverejní najmenej 30 dní pred konaním valného zňoi.:j"ni. na svojej internetovej stránkeoznámenie o zvolanívalného zhromaždenia s údajmipoara iJu. 16 tohto článku.i
18) v článku lX. sa v bode 10. vypúšta druhá veta,
19) v článku tX' sa v bode 11' znenie druhej vetY nahrádza týmto znením: ,,Zápisnice o vatnomzhromaždení spolu s oznámením o konaní valneľ,o .ľ,.omaia"ni", po.uĺnkou na valné zhromaždeniea zoznam prítomných akcionárov spoločnosť uschováva p" ."iĺ ;". jej trvania.i
20) v článku X' bod 1' znenie tretej vety sa nahrádza týmto znením:,,Htasuje sa s hlasovacími lístkami.,i21) v článku Xll. sa vypúšt'a bod 14. doterajšie body 15. až 25. sa prečíslujú,
22) v článku XXl' sa v bode 1. vypúšťajú slová ,,uverejňujúcej burzové správy,,,
23) v článku XXIV' sa na konci znenie posledného odseku nahrádza týmto znením i ,,Zmena stanovschvá lená mimoriadnym valným zhromaždením spoločnosti dňa 2t.t2.2O2t !,.

Výsledkv hlasovania č. 6

ľ:ľľ,""";}H#*ffi;ä;';ľH:15:iJilfftom akcií8 604 543 ks predstavujúcich 92 61913o platných
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d) 
fi#*'ffi,,!ľiľi:ffiľ*i,L"r::i, hlasovali akcionári vlastníaci 92 6l' 13o lrlasoq teda 1O0%

b) 
;#ttrtrffiľl::ľi:"'^o 

návrhu hlasovalĺ akcionárĺ vlastniaci 0 hlasov, teda 
',on 

9/o z celkovóho

c) hlasovania sa zdržali akcionári vlastniaci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkového počtu prítomných hlasov.
Mimoriadne valné zhromaždenĺe uznesenie č. 6 prijalo tOO% hlasov prítomných akcionárov. Písomnépotvrdenie o výsledku hlasovania č. 6 je prílohou č. 9 tájto zápisnice.
Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia lng. Milan Mačala predniesol mimorĺadnemu valnémuzhromaždeniu návrh predstavenstva na prijatie uznesenĺa ĺ. z, ttorým by mĺmorĺaine-vatné zhromaždenierozhodlo' že stanovy sa s účinnosťou odo dňa doručeni, irrár"-rĺ, o 

.rozhodnuťĺ Burzy cenných papierov
!iÍr'r'r!,ľ!í;r';L:;:#,';r:;;ĺ#:vonom thu boto oarnoai,,r,i, s akciami tstN Cs0Oó8466454 vydanými

1) v člónku lll' sa doterajšie znenie bodu 3' nahródza týmto znenĺm: ,,Zókladné imanie je rozdelené naspolu 9'073'997 (slovom devtiť mitiónov sedemdesidttritisíc devtiťstodevciueriat seaem) kmeňovýchakcií' pričom 692'750 (slovom šesťstodevciťdesiataratiiĺc se-aemstopciťdesiat) akciĺ má lisťinnú podobua formu na meno' s menovitou hodno..you.ied1ej akcie ,o iislr" 2,'- EIJR ĺrlároÄ ar" 
"rro1, 

2L7.037(slovom dvestosedemnósťťisĺC tridsaťsedem) árciĺ ,i *irihova.nú podobu a formu na meno,s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 3,- EUR dto:;om ťrĺ euro) a s.rcq.žrc $bvom osemmiliónov stošesťdesiatštyritisíc dvestodesať) akcĺí mi )al<ninovanú poaoi 
'o 

ior* na meno,s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 7',- E)JR ĺ'toroÄj"a"n euro).,i2) včtónku tV' sa doterajšie znenie bodu. 1- nahródza týmto znením: ,,Časť akcií spoločnosti mádematerializovanú podobu a sú vedené oko zaknĺhivá'r,i'" r"rre papiere v zókonevidencii cenných papierov.,i ý9"Lc Puplele v zaKonom ustanovenej

3) v čtónku tll' sa doterajšie znenie bodu j' nohrádza týmto znením: ,,Zaknihované okcie sú prevoditeľné vsúlode s právnymi predpismi a próva s nimi spojene pr"riailriĺ na nadobúda;"i; dň;, registrácie ichprevodu v zókonom ustonovenej evidencii cennýcn popieror:i-''
4) v člónku t'l. so vktadajú nové body 4. až 75., ktoré znejú takto:

,,4. Prevoditeľnosť okciĺ spoločnosti nie je obmedzenó.

5' Časť akcií spotočnosti je vydaných ako tistinné cenné papiere no meno.
6' Prevod listinných akciĺ na meno sa uskutočňuje rubopisom a odovzdaním akcie. V rubopise sauvedie obchodné meno alebo nózou, sídlo a identifíkačne iĺsn pra|rnickej osoby, ak je pridelené, alebomeno' bydlisko a rodné čĺslo fyzickej osoby, ktoró je nadobúioteľom arcĺe, podp'is akc:ionóra, ktoýakciu na meno prevódza a deň preiodu oiri" r, meno. Aki"áiriora-m zahroničnó fyzickó osobo,uvódza sa dátum narodenia' ak rodné čísto neboto pria"l"ri.'irluva o kúpe listinniého cennéhopopiera a zmluva o darovoní listinneho cenného prpĺ"rá ,rrn'ňoí'pĺrorn,: formu.7' Vedenie zoznomu akcionórov zabezpečuje predstavenstvo spoločnosti. Spotočnosť zabezpečujepodľa potreby vedenie zoznamu akcionórov v centrólnom aepoziióri (dblej ten ,,zoznom akcionórov vCD") na zóktade zmluvy s centrólnym depozitórom. oo ,orr,rir_akcionórov v CD sa v tom prĺpadezapisuje druh akcie o menovitó hodnota, obchodné meno alebo nózov, sídlo a identifikačné čĺstopróvnickej osoby' ak je pridelené, alebo meno, bydtisko a rodné 

'.čĺslo fyzickej osoby, ktoró ie
ir!i3ľi[,i#;Ak 

je okcionórom zahraničnó fyzická osobo, uvódza sa dófum narodenia, ok rodné číslo

8' Spoločnosť vedie vlastný zoznam akcionóroq ktorého vedenie zabezpečuje predstavenstvo (dbtejlen 
"interný zoznom akcionórov") v rozsahu údajov podľo bodu 7. a úáa1a o číselnom označení akcie'9' Predstavenstvo zopĺše každú preukózanú zmenu v osobe akcionáro do interného zoznamltakcionárov a podľa potreby zabezpečĺ vykonanie zmien v zoznome akcionárov v CD, ak je vedený,

#:ri"ľr': 
pokynu centrálnemu depozitórí. Spôsob pruukoro,gn,r";;"ry v osobe akcionóra uprovuje
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10' Právd spojene s akcrcu na meno je voči spotočnosti opróvnenti vykonóvoť osoba zupĺsanó vI)lltuttte tlkclutlúttlv v CD, s vyntmkau pripadu podľa bodu 77. Zoznam akcionarov v CD ani internýzoznom akcionárov nie je verejľý' Akctonór mó prdvo na v,lostne náktady požaaovot výpis zo zoznomuakcionorov v CD' ak je vedený alebo z interného zoznamu atkcionáro4 a io'v čaxL v-'ktarej sa ho týka.1J" Poknĺ z dÔvodu, Že zoznam akcionórov v CD nie je zriadený alebo z r'lôvodu určitóho časovélttsodsťtlptt ttptlzi ĺtykonanĺm zmeny osoby akcionara , nte,]nonl zuzllun,e akclondrov a zmeny osobyakcionóra v zoznome akcionórov v CD nastane taký rozdiet, že akcionór, *toný ,piiotrosti preukózal, žesa stal akcionórom a je ako akcionár zapĺsaný v internom)o.rr^" akcionórov a nie je ako akcionárzapísaný v zoznome akcionórov v CD, rozhodujúci je npis , internom zozname okcionórov a
:ľJ:::::'" 

zápisu zmeny osoby okcionára , zozrám, áiriraro, v CD nemôže byť na ujmu próv bhto

72' No účinnosť prevodu akcie na meno voči spoločnosti sa vyžaduje zópis zmeny osoby akcionóra vzozname akcionórov v CD, s výnimkou prípadu poaľa aoiu 17.., kedy p,ostačuje, zapis zmeny osobyakcĺonóra v internom zozname akcionórov. spoloiro'ii" i]íĺrná zabg7p2ilt ,vrorrrĺ" zmeny zópisu vinternom zozname akcionórov a ak je vedený, tar ĺ v záznaÁe akcionárov , có, turo,arbdne poťom, čojej bude zmena v osobe akcionóra preukóia'nó poan prarrvch predpisov a ťýchto stanov. Zmena vosobe akcionóra sa preukazuje písomne, doporučenjm tisíom zaslaným predstavenstvu s úradneosvedčeným podpisom' ktoým doterajšĺ akcionór o,láio íoaotúdateľ akcie orniri predstavenstvudótum prevodu akcie na meno, uvedie čĺselne orroe"r,i"'okcie,.próvny dôvod prevodu a priložĺosvedčenú kópiu zmtuvy o prevode akcie' Zmenu , o'ib"- ot 
-ionára 

možno preukdzať spoločnosti iosobne oznúmenĺm dátumu prevodu akcie na ,rro, piilrz"ním na ,rn|ňarr'ii" originólu aleboosvedčenej kópie zmluvy o prevode akc.ie a 
-origirali íriopirovanej akcie. V prípade pochybnostíjepredstavenstvo spoločnosti opróvnené požĺaaáľ o ,*iírrrr," dodatočného dôkazu o prevodevlastníctva akcií o až do doby splnenia. ťejto podmieÄry [irortrriť zápis zmeny v osobe akcionára.S pôso b p re u kó zo n i a po d ľa p re d c h á d zaj ú cej ve ty r rt ĺ p, r", i rá|r:" r rt, o.

73' Na účinnosť prechodu akcie na meno voči spoločnosti sa vzťahuje primerane bod 12. Prechodomakcie na meno so rozumie zmena vtastnĺ|a 
.akcle 

,i rain-á" próvnej skutočnosti inej ako je zmluva oprevode okcie' najmii nadobudnutie akcie dedenĺm, zólniíom akcionóra s právnym nóstupcom,právoplatným a vykonoteľným rozhodnutím súdu ,l"to'irei;o prĺslušneho orgánu.
74' Predstavenstvo vedie evidenciu zmien identifikačných údojov akcionórov (bez zmeny v osobeakcionóra)' ktore mu akcionári oznómio. o pr"ríóžr, 'rojra 

zmeny adresy sídla alebo bydliskaokcionára' obchodného mena, nózvu, priezviska a pod. zr:,"ry predstavenstvo zapíše do interného
'r';::ili":r::;,':;i"'r""x::Íotreby ude!ĺ predstarárnro p,olvn na zópis týchto z'mien do zoznomu

15' Spoločnosť môže vydať hromodné tistinné akcie. Hromadná tistinnó okcia nahródzo viac akciĺtoho isteho druhu s rovnokou menovitou hodnotou. o vydanĺ hromadných liriňr,ĺri' ,triĺ rozhodujepredstavenstvo' Akcionór _ majiteľ hromadnej listinne1 akcie - 
.mó 

próvo no ,yiori, jednottivýchlistinných akciĺ' ktoré hromodnó listinnó apcia nonraáza Ä zlklaae pĺrorr"í ziiaosti doručeneipredstovenstvu Spoločnosti- Predstavenstvo vydó za hromadnú listinnú akciu jednottivé tistinné akciealebo viacero hromadných listinných akciĺ-(y sktodbe i"iĺ, áirr"rĺcie akcionára) do 30 dnĺ odo dňodoručenia žiadosti predstavenstvu, nie všok skôr orá ,irionii, vróti spoločnosti hromadnú tistinnúakciu' ktoró so takto nahródza, na účely jej vzatia , .,o",nr. ĺolsĺ" i,,iiorri"ii výmeny určĺpredstavenstvo.,, a doterajšie body 4. až 77. sa prečíslujú,
5) v čtónku ttt. sa vypúšťa bod 19. (pôvodne bod 7.),

6) v čtónku Vt' sa v bode 5' doterajšie znenie nahródza týmto znenĺm: ,,Na uplotnenie próva účasti navalnom zhromaždenĺ' próva hlasovať na ňom, pozoaorát oJ ,.io ,yrrrtlrnio a uplotňovať nóvrhy určĺvo vzťahu k zaknihovaným akcióm rozhodujúci deň predstavenstro,i
7) v čtónku Vlll' sa v bode 8'doterajšie znenie nahródza týmto znením: ,,Ak mó akcionór zoknihované akciena vioc ako jednom účte cenných papierou, spoiočnosť musĺ, ymyžniť jeho zastúpenie jednýmsplnomocnencom zo každý takýto účet cenných prpĺ"ro, poiľr']soutneno predpisu',i8) v člónku Vttt' sa v bode 13' doterajšie znenie nahródza týmto znenĺm: ,,No žiodosť okcionóra, oleboakcionórov' ktorĺ majú okcie, ktoých menovitó hodnota dosahuje najmenej 5% zókladneho imaniopredstavenstvo zaradí nimi určenú zótežitosť no progrom ,i,iororĺo valného zhromaždenio. Vatnézhromoždenie je povinne túto zóležitost pr"roioriť. Žia;o;ť o doplnenie programu musĺ byť
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odôvodnenó atebo k nej musĺ byť pripojený nóvrh uznesenia votného zhromaždcnia, itluk su volnézhromatdenie nemusí takouťo žiadosťou zuobelul', niiloarrt o z,ltĺritn,tle rriÁi urtene1 zdtežitosti boladoručenó po zoslanĺ pozvónky na valné zhromažde:nie, predstavenstvo zašle doplnenie programuvalneho zhromaždenia spôsobom ustanoveným zdkonom a určeným ,trroroii na zvolóvanie volnéhozhromaždcnia najmenej desuť dnĺ pred konanim iatného ,iro^iiarrĺr." on ,nrero oznámeniedoplnenia programu valného zhromažrlenia nie ie možné, možno mracliiť uĺ.čenú záležitost na programtokovutliu vulnélp zharnaždenla ten podľa rn.b rrsiir.2 obchodného zdkonníka. Predstavenstvo jepovinné oznámenie doptnenia programu zaslať do 10 dní pred konaním ,iĺr|ino ,nromaždenia vždy, akho akcionári podĺa ust' 9 781 ods. 1 obchodného ziionnĺl<a doručia ,oi,iria, 20 dnĺ pred konanímva lné ho zh ro m ažde n ia.,i

9) v člónku Vttt' sa v bode 14' doterajšie znenie nahródza týmto znením: ,,Pozvónku na valnézhromaždenie najmenej 30 dnĺ pred konaním valného z:hromaždenio predstavenstvo odošle poštou naadresu akciondra' Pozvánka na valné zhromaždenie Áusí obsahovať všetky nótežitosti ustanovenéprávnymi predpismi.i

Io) v článku Vllt' sa v bode 76' v úvodnej vete doterajšie znenie nahrádza týmto znenĺm: ,,Pozvánka na
::'ľ:^:ľ;3::Íí:;robsahuje 

tieto údaje' ,, pir,rr" e) sa na r,ríĺ áriinri,t 
',ä,i ,,ii"," ,ľ,

1't) v čtónku Vttt. sa vypúšťa bode 77.,

L2) v článku tX' sa v bode 77. v druhej vete vypúšťajú slovó ,,oznómení o konanĺvalného zhromaždenia,,
L3) v čtónku Xl' sa v bode 77' pred písmeno o) vkladó odrdžka, ktoró znie: ,,zabezpečuje pre tistinné akcievedenie zoznamu okcionórov v CD a vedenie interného zoznomlt okcionárov,i
1'4)včlónku XXt' sd doterajšie znenie 

|?d, !'nahródzo týmto.znenĺm:,,Skutočnosti, ktoých uverejnenieukladá próvny predpis sa uverejňujú spôsobom preap'ĺsii,ym prĺstušným prdvnym predpisom, inak nai nte rn etovej strd n ke s po ločnosti.,i

15)včlánku XXl' sa doterajšie znenie bodu.'2. nahrádza týmto Znenĺm:,,Skutočnosti, ktoých zverejneniepredpisuje obchodný zókonnĺk sa zverejňujú v obchodiom vestnĺku.,..

Návrh zmien stanov bol akcĺonárom k di<pozícii ako samostatný dokument zverejnený na !!!LW€las!!taskNávrh uznesenia č' 7 bol akcionárom k dispozícii v sídle .poloinortl v lehote určenej na zvolanie valnéhozhromaždenia a v deň konania mimoriadneho valného zhromaidenĺa pri prezentácii'
Predseda mĺmoriadneho valného zhromaždenia lng. Mĺlan Mačala vyzval akcionárov na pripomĺenky k tomutonávrhu' Mgr' Juraj Šĺroký, MBA, štatutárny zástupca atcionĺra FlNAslsT, a.s. spočtom 92493950 hlasova akcionára Druhá strategická, a's' s počtom 125 18o prítomných ľ'l.rou, čo predstavuje spolu podĺel 90,8 % nazákladnom imaní Spoločnostĺ prednĺesol tri doplňujúc" njurhv L návrhu predstav;n;iu. nu .'unu stanovktoré budú platĺť s Účĺnnosťou odo dňa doručenia oznámenia o ,.orrroanutĺ au'v ."nnýlň-i.pi"rou v Bratislave,

lŕ;"1llä'že 
na regulovanom trhu bolo obchodovanie s akciamĹlSlN csooo846 eqsi iväanými spoločnosťou

1) zmeny pod bodom 3)' 4) a5) sa netýkajú článku lll' stanov, ale článku lV. stanov, preto slová ,y článkulll." sa nahradia slovami ,,v článku lV.",

2) v článku lV' sa do novo doplneného bodu 5. vkladá nová veta, ktorá znie takto: ,,Ustanovenia bodov 6.až 15' sa vzťahujú len na listinné akcie" . článok iú o"pl*"v bod 5. znie takto: ,,Časť akcií spoločnosti

ffi,ľff:Hako 
listinné cenné papiere na meno. usianoveni. bodov 6. až l!. sa vzťahujú len na

3) v článku X. sa vypúšťa bod 2. a bod 3. sa prečísluje,

Mgr' Juraj široký' MBA poukázal na to, že návrh nemení podstatu navrhnutých zmien stanov, len ĺch precizuje.K predloženému návrhu neboĺi žiadne d'alšie otázky anĺ aoplňu;Jce návrhy. Na to predseda mimoriadnehovalného zhromaždenia rozhodol, že sa bude hlasovať o návrhu uznárenĺ, e. 7 so zmenou, ktorú navrhli akcĺonárĺFlNAslsT' a's' a Druhá strategická, a's' a prečítal zmenený ;á"ŕ' uznesenia č'7. Na to boĺo prĺstúpené

IľĹ:"#ľ":;"'ff:"l' 
uznesenia č' 7' Po vykonaní hlasovania mĺmoriadne valné zhromaždenĺe prĺjaĺo
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Uznesenle č.7
Mimoriadne valné zhromaždenie rozhodto, že stanovy sa s účinnosťou odo dňa doručenia oznámenla orozhodnutÍ Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. o tom, že na regulovanom trhu bolo obchodovanies akciami lslN csooo8466454 vydanými spoločnosťotl ukončcio, 

'oni" t"no,

1) v článku lll' sa doterajšie znenie bodu 3. nahrádza týmto znením: ,,Záktadné imanie je rozdetené naspolu 9'073'997 (slovom deväť miliónov sedemdesiattritisíc deväťstodevätiĺ"ri"ir"i"m) kmeňovýchakcií' pričom 692'7so (sIovom šesťstodeväťdesiatdvatisíc sedemstopäťdesiat) akcĺí má tistĺnnúpodobu a formu na meno, s menovitou hodnotou iean"iiLcie v_o vÝste a- 
'u*irĹuom 

dve euro),217'037 (slovom dvestosedemnásťtlsíc tridsat'sedei) ;# má zaknihovanú podobu a formu nameno' s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške r,_ EUR (slovom tri euro) a8.!64.27l(s!ovomosem miliónov stošesťdesiatštyritisíc dvestodesat) 
"rcŕ 

iJ 
'"tnihovanú 

poaoou 
" 
ĺo.'u llä tŤl€ílols menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 1,_ ľÚn (ĺouoileden euro)..i

2) v článku lV' sa doterajšie znenie bodu t- nahrádza týmto znením: ,,čaď akcií spoločnosti má
ľ'ffi:ľ::11"ŕl"'ľ,1'ľi sú vedené ako zaknihou"it ."nne papiere v zákonom ustanovenej

3) v článku tV' sa doterajšie znenie bodu 3. nahrádza týmto znením: ,,Zaknihované akcie súprevoditeľné v sútade s právnymi predpismi a práva s iimi'spopné prechádzajú na nadobúdateľadňom registrácie ich prevodu v zákonom ustanovenej evidencii cenných papierov..i
4| v článku lV. sa vkladajú nové body 4. až ts.,ktoré znejú takto:

,,4. Prevoditeľnoď akcĺí spoločnosti nie je obmedzená.

i;.'ľĺ,'1iĺl,;ľffiTn:ii;"?:il,::'ako listinné cenné papiere na meno. Ustanovenia bodov 6. až

6' Prevod lĺstinných akcií na meno sa-uskutočňuje rubopisom a odovzdaním akcie. V rubopise sauvedie obchodné meno alebo názov, sídlo a iaeniiĺilaene iĹp. 
ry'i*ickej osoby, ak je pridelené,alebo meno' bydlisko a rodné čísto fyzĺckej osobg ktorá ;e naiobúdateľom akcie, podpis akcionára,ktorý akciu na meno- prevádza a deň pľevodu akcĺe n" ň"no. Ak je akcionaro''ái."ničná fyzickáosoba' uvádza sa dátum narodenia, ak rod.né iĹl" i"Ĺ"i" pridelené. Zmtuva o kúpe listinnéhocenného papiera a zmtuva o darovaní tistinného ."nneno p"piel muri" mať písomnú formu.7' Vedenie zoznamu akcionárov zabezpečuie predstavenstvo spotočnosti. Spoločnoď zabezpečujepodľa potreby vedenie zoznamu akcionárov v centrálnom depozitári (dälej len 

"zoznamakcionárov vCD") na základe zmluvy s centrátnym depozĺtárom. Do zoznamu akcionáiov v'co sa v tom prípadezapisuje druh akcie a menovitá hodnota, obchodné 
'"no "l"bo 

názov, sídlo a identĺfikačné čísloprávnickej osoby' ak je pridelené, alebo meno, bydlisko a rodné.čísto fyzickej osoby, ktorá je
;H'ff'T;,:lj: "*'"árom zahraničná fyzická o.ou", 

""ĺar" sa dátum na.oo"il", 
"k 

rodné čísto

8' Spoločnosť vedie vtastný zoznam akcionárov, ktorého vedenie zabezpečuje predstavenstvo

:ĺ:|"j '"" "interný zoznam akcĺonárov") v rozsahu údajov poJľ" uoau 7. a údaja o číselnom označení

9' Predstavenstvo zapíše každú preukázanú zmenu v osobe akcionára do interného zoznamuakcionárov a podľa potreby zabezpečí vykonanie zmien v ;;;'" akcĺonárov v CD, ak je vedený
;ff';ľ' 

pokynu centrátnemu depozitáru. Spôsob preukazovania zmeny v osobe akcionára upravuje

10' Práva spojené s akciou na meno je voči spoločnosti oprávnená vykonávať osoba zapísaná vzozname akcionárov v CD' s výnimkou prípadu podľa bodu ii. io.n"' akcionárov v io ani internýzoznam akcionárov nie je verejný' Akcionár má právo na vĹstne náktady požadovať výpis zo
ľ'ffillj-cionárov 

v CQ ak je vedený alebo z interného zoznamu akcionárov, a to v časti, v ktoľej

It' Pokiaľz dôvodu' že zoznam akcionárov v CD nie je zriadený alebo z dôvodu určitého časovéhoodstupu medzi vykonaním zmeny osoby akcionĺra u iňternom_.|.n"." akclonárov a zmeny osobyakcionára v zozname akcionárov v co nistane taký rozdiel, že akcionár, ktorý spoločňsti preutĺzal,
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že sa stal akcionárom a je ako akcionár zapísaný v internom zozname akcionárov a nie je akoĺkclonír ĺopíooný v zolnamr alĺclonárov v cD' rozhod"i,iĺ l" Jps v lnternoľn zozname akclonáľov a
lTľ:ľ'nzápisu 

zmeny osoby akcionára v zozname akcionáľov v CD nemôže byt na ujmu práv

tz' Na účinnosť prevodu akcie lra lrleno vočt spoločnostl sa vyžaduje zápis zmeny osoby akcionáraV rozname al<cionárov v CQ s výnlmkou prípadu podľa bodu 11.' keĺy postačuje zápis zmeny osobyakcionára v internom zozname akcionárov. Spoločnosť 

'e 
povinná zabezpečiť vykonanie zmenyzápisu v internom zozname akcionárov a ak je vedený, tat ív .oriame akcionárov v CQ bezodktadnepotom' čo jej bude zmena v osobe akcionára preukázaná podľa právnych predpisov a týchto stanov.Zmena v osobe akcionára sa preukazuje písomne, doporučeným tistom zaslaným predstaven$vu súradne osvedčeným podpisom, ktorým doterajší .r.ionai 

"l"bo nadobúdateľ akcie oznámipredstavenstvu dátum prevodu akcie na meno, uvedie číselné označenie akcie, právny dôvodprevodu a pritoží osvedčenú kópiu zmluvy o prevode akcĺe. Zmenu v osobe akcionára možnopreukázať spoločnosti i osobne oznámením dátumu prevodu akcie na meno, predtožením nanahliadnutie originálu alebo osvedčenej kópie zmluvy o pr"uol" 
"kcie 

a originálu ,ulopirovanejakcie' V prípade pochybností je predstavenstvo spo|očnosti oprávnené požiadať o posk6nutiedodatočného dôkazu o prevode vlastníďva akcií a 
"i 

oo aou| ňinenia tejto podmienky pozastaviťzápis zmeny v osobe akcionára' Spôsob preukázania poaľa pr"ácrljJzajúcej vety určí predstavenstvo.
13' Na účinnoď prechodu akcie na meno voči spotočnosti sa vzťahuje primerane bod 12.Prechodom akcie na meno sa rozumie zmena vtastníka akcie na základe právnej skutočnosti inej akoje zmluva o prevode akcie, najmä nadobudnutie akcie dJ;"í'; zánikom árcionĺr"-s právnymnástupcom, právoptatným a vykonateľným rozhodnutím súdu 

"l"io'ineno 
prístušného orgínu.L4' Predstavenstvo vedie evidenciu zmien identifikačných údajov akcionárov (bez zmeny v osobeakclonára)' ktoré mu akcionár! oznámia a preukážu, najmä zmeny adresy sídla alebo bydliskaakcionára, obchodného mena, názvu, prĺezviska a pod. zmeny pr"lo"u"nr,vo zapíše do internéhozoznamu akclonárov' Podľa potreby udetí predstavánst* p"Lv" iizápis týchto zmien do zoznamuakcionárov v CQ ak je vedený.

15' Spoločnoď môže vydať hromadné listinné akcie. Hromadná listinná akcía nahrádza viac akciítoho istého druhu s rovnakou menovitou hodnotou. o uyJ"niľ,romadných listinnýci'atcií rozhodujepredstavenstvo' Akcionár - majiteľ hromadnej listinnej akcĹ - má priuo n" vyianie jednotlivýchlistinných akcií' ktoré hromadná listinná akciá nahrádza ni-zaklaoe písomnej !i.Jo.,, doručenejpredstavenstvu Spoločnosti' Predstavenstvo vydá za hromadnú listinnú akciu jednottivé listinnéakcie alebo viacero hromadných listinných akciíiv 
'Luai" p"aľ" dispozície akcionára) do 30 dní ododňa doručenia žiadosti predstavenstvu, nie však skôr aĹo akcionár vráti spoločnosti hromadnúlistinnú akciu' ktorá sa takto nahrádza, na účety iej vzatia z oielru. Ď"tši" ;"jr;uä,, výmeny určípredstavenstvoľ a doterajšie body 4. až 17. sa prečíslujú,

5) v článku lV. sa vypúšt'a bod 19. (pôvodne bod 7.),

6) v článku Vl' sa v bode 5' doterajšie znenie nahrádza týmto znením: ,,Na uplatnenie práva účasti navalnom zhromaždení' práva hlasovať na ňom, poz"ĺou"i oJ_n"r'o vysvetlenia a uplátňovať návrhyurčí vo vzt'ahu k zaknihovaným akciám rozhodujúci deň predstavenstvo..,,
7| v čtánku Vlll' sa v bode 8.doterajšie znenie nahrádza týmto znením: ,,Ak má akcĺonár zaknihovanéakcie na viac ako jednom účte cenných papierov, spolo-rnoďiusí umožniť j"il ;;;p"nie jednýmsplnomocnencom za každý takýto účet cenných prpi"rou pooľa osouitného predpisu.i
8} v článku Vlll' sa v bode 13' doterajšie znenie nahrádza týmto znením: ,,Na žiadoď akcionára, aleboakcionárov' ktorí majú akcie, ktoných menovitá hodnota dosahuje najme ne! S%základného imaniapredstavenstvo zaradí nimi určenú záležitoď n. p'ocÄ' .okouania valného zhromaždenia. Valnézhromaždenie je povinné túto záležitosť pr"roŕou"_t'. 

'i';;.o 
aopli"li; ;*ä" musí bytodôvodnená alebo k nej musí byt pripojený návrh urn"r"ni" u"tného zhromaždenia, inak sa valnézhromaždenie nemusí takouto žiadosťou zaoberat'. Ak žiadosť o zaradenie nimi určenej záležitostibola doručená po zaslaní pozvánky na.valné zhromažoeiie, predstavenstvo zašle doptnenieprogramu valného zhromaždenia spôsobom ustanoveným lálono,n a určeným stanovamt nazvolávanie valného zhromaždenia naimenej desať dní p.ea Lon"nĺm valného zhromaždenia. Aktakéto oznámenie doptnenia p'og'"'u valného zhromaždeĺa-ni" j" možné, možno zaradiť určenúzáležitosť na program rokovania vatného zhromaždeni" l"i p"aľ" ust. 9 185 ods. 2 obchodného
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zákonníka' Predstavenstvo je povinné oznámenie cloplnenia protramu zaslať do l0 dní predkonaním valnélro zlrrrrĺrruidenia vždy, ak ho akcionárl poaľa ur,. s i81 ods. 1 obchodného zákonníkadoručia najneskôr 20 dní pred konaním valného zhromaždenia..i
v článku Vlll' sa v bode 14' doterajšie znenie nahrádra týmto rncnítr: ,,Pozvánku na valnézhromaždenie najmenej 30 ĺJní pred konaním valného zlrromaiaenia predstavenstvo odošle poštou

;ĹiĺTi;::;[iliť-"' 
n ka n a va l n é zh rom a žd en ie' u'ĺ oi, Jäi všetky'Jrcll,"*i 

" 
rt" nou"né

10) v článku V|ll' sa v bode 16' v úvodnej vete doterajšie znenie nahrádza týmto znením: ,,Pozvánka na
::lffiľ:::i:iJi1obsahuje 

tieto údaje" 
"upĹ.*" e) sa na kili ;;ďň;jú slová ,,(len pre

11) v článku Vlll. sa vypúšt'a bode 17.,

12) v článku |X' sa v bode 11' v druhej vete vypúšt'ajú slová ,,oznámení o konaní valného zhromaždenia,i13) v článku Xl' sa v bode 17' pred písmeno a) vkladá odrážka, ktorá znie: ,,zabezpečuje pre listinné akcievedenie zoznamu akcionárov v CD a vedenie interného .o.n"'u akcionárov.i
14) v článku X.sa vypúšťa bod 2. a bod 3. sa prečísluje,
15) v článku XXl' sa doterajšie znenie bodu ĺ- nahrádza týmto znením: ,,Skutočnosti, ktorých uverejnenieukladá právny predpis sa uverejňujú spôsobom n*j|ĺ'""i' prístušným právnym predpisom, inakna internetovej stránke spoločnosti.,i ' _-F'ÝÝll'

16) v článku XXl' sa doterajšie znenie bodu 2. nahrádza týmto znením: ,,Skutočnosti, ktorých zverejneniepredpisuje obchodný zákonník sa zverejňujú v obchodnom vestníku.,,.
Výsled kv h lasova n ia č.7

Na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcĺí 8 604 543 ks predstavujúcich 92 619 13oplatných hlasov teda 90,8 % základného ĺmanĺa'spoĹč";;,

a) 
*;ffiffi":ľľŤ:}i:r";,.1ľ hĺasovali akcĺonári vlastniaci 92 619 13o hlasov, teda 100%

b) 
;fitňtrffifl;:ľi:""o návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkového

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

Mimoriadne valné zhromaždenie uznesenie č. 7 prijaĺo loo % hlasov prítomných akcionárov. Písomnépotvrdenie o výsledku hlasovania č' 7 je prílohou e. ro i"ľ. .ápisnice. predseda mimoriaoneno valnéhozhromaždenia konštatoval, že o pôvodnom návrhu sa už hlasovať nebude.

e)

K šiestemu bodu programu:

Rozhodnutie o nákupe vlastných akciÍ
lng' Milan Mačala predniesol mimoriadnemu valnému zhromaždeniu návrh predstavenstva na prijatieuznesenia valného zhromaždenia č' 8 v nasledovnom znenĺ: ľvtimori.on" valné zhroma:j"n'" udeľuje podľa 5767a ods'2 obchodného zákonníka súhlas s nadobudnutí' ul.rtnv.i akcií spoločnorti oo 

'r;"tku spoločnosti vpočte +0 000 kusov' Valné zhromaždenĺe stanovuje lehotu 18 mesiacov odo dňa uLoneenia obchodovanias akciami spoločnosti na Burze cenných papierov Bratislava, a.s., počas ktorej môže spoločnosť takto vlastnéakcie nadobúdať za cenu 0'50'- eur za jednu akciu ,potoenoriĺ äo je nalnizli. . .a.lu"í aj najvyššia cena.
:rx"'l[i'J,"J"";#:il::hoduje 

predstavenstvo spoločnosti' Spoločnosť nie je o""'*j .u.ie od akcionára
Tento návrh uznesenia č' 8 bol akcionárom k dispozícii v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valnéhozhromaždenia a v deň konania mimoriadneho valného 

'h.o'.;o"nia pri prezentácĺi. K predloženému návrhu
ffi::l.ĺľ;"''"#::1'"T: ľ::ľĽä::r:1]:'J..Ĺľi" o''"ĺo""äinl",ouaniu o l"tro schválení. Ro vykonaní
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Uznesenie č.8
Mlmorladne valné zhromaždenle udeľuie podľa 5 161a ods.2 obchodného zákonníka súhlas s nadobudnutímvlastných akcií spotočnosti do majetku spoločnosti v poac ĺó-ooo kusov. Valné zhromaždenie stanovu;Jlehotu 18 mesiacov odo dňa ukončenia obchodovania s atciami spoločnosti na nurze cenných papicrovBľatirlavr' a'r" počas ktoľej môže spotočnoď takto vlastnllt ĺ"'"",lolrútlať za cenu 0,50 eur za Jednu akciuspoločnosti' čo je najnižšia a zároveň aj najvyššia cena. o konkrétnom nákupe ,orňoJui" predstavenstvospoločnosti. Spoločnosť nie je povinná akcie od akcionára oĺLupiJn" jeho požiadanie.

Výsledky hlasovania č. 8

ľ':ľľľJ;}tľffi;ä';ľH::ľ:IJilffitom akcĺí 8 604 543 ks predstavujúcich 92 619 13o platných

a) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionárĺ vtastniaci 92 619 t3o hlasov, teda 1oo%z celkového počtu prítomných hlasov,

b) 
;ffiffiffifi::ľ1:"uno 

návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkového

c) hlasovanĺa sa zdržalĺ akcĺonári vlastniaci O hlasov, teda Q00 %o z celkového počtu prítomných hlasov.

Mĺmoriadne valné zhromaždenie uznesenie č. 8 prijalo !o0 %o hlasov prítomných akcionárov. Písomnépotvrdenie o výstedku hlasovania č. 8 ie prílohou č. ĺi tejto zápisiice.

Po prerokovaní všetkých bodov pro8ramu predseda mimoríadneho valného zhromaždenía lng. Milan Mačalapod'akoval prítomným akcionárom za aktívnu účasť a mimoriaaie valné zhromaždenie ukončil o 10,50 h.

Zápisnica z rokovania mimorĺadneho valného zhromaždenia je vyhotovená v dvoch exemplároch.

K síedmemu bodu programu:

Záver

V Nitre, dňa 2I. decembra 2021

Predseda MVZ

Zapisovateľ:

lng. Milan Mačala

JUDr. Jana ostatníková

lng. Leonardo Valoĺsoverovatelia zápĺsnĺce

lng' Jozef šnegoň
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ozNÁMENlE o KoNANí MlMoRlADNEHo VALNÉHo zHRoMAžDENlApredstavenstvo spoločnosti Plastika, a's', so sídlom NnvozĺmocLĺ zzié, geg 05 Nitĺa 5, lčo: 00 152 781 (d'alej ako,,5polnčnosť,,), zvoláva mimoriadne valnó zhromaždcnic (d,alej 
'i,, l'uii na 2l'.a)'2o:Ž*o.ro:óo ňod. s micstolrr konaniav zasadacej miestnosti v sídle Spoločnosti s nasledov,ly,n programom: - )

7. otvorenie valneho zhromaždenia
2' 

}loha 
orsánov valného zhromaždenia _ predsedu, zapisovateľa, overovatelbv zápisnice a osôb poverených sÚítanÍm

3' Rozhodnutie o ukončení obchodovania s akciami Spoločnosti na Buľze uenných papierov v Bratislave, a.s. a o tom, žeSpoločnosť prestáva byt vcrcjnou akciovou spoločllrrst'uu . 
',ĺu. ,, ,jňÔmnou akciovou spoločnosťou4' Rozhodnutie o premene podoby a formy akcií Spoločnosti lSlN csooo8466454 zo zaknihovaných na doručiteľa na

5. [T::ľ,ľ:1";'.::ľ:""ľ''' 
akcií lsiĺv sK112oo1o733 a lslru srĺ]zoo 7O9o7 zdoručlteläna meno

6. Rozhodnutie o nákupe vlastných akcií
7' Záver
Poučenie:

:i" ""ľ:;:rľĺľľ'11ľJ1ľ'"'" 
práva účastiakcionára na MVZ je podľa 5 180 ods. 2 obchodného zákonníka (d,alej

- prezentácia sa uskutoční v mieste konania M.Vj d.ňa 21'I2.2o2lod 9,00 hod. do 9:45 hod. Právo akcionára zúčastniťsa na MVZ sa pri prezentácii overuje na základe výpisu zo ,;r;;;r.majiteľov zaknihovaných cenných papierov
['lrT::ľľ:::äľľ 

vydaného centrálnym depozitáiom *.'ĺ.n-o.o'"rov SR, .... rujLr.Jv'rpojené s účasťou na
- pri prezentácii súakcionári povinnípredloŽiť:a) akcionár -tyzickáoso!1 

!9t|aototožnosti,b) akcionár-právnickáosoba doklad totožnosti osôb oprávnených konaťv m"n..r,.1onjĹ]oi'r'nr' alebo úradne o""r*ĺ kópiu aktuálnehovýpisu akcionára z obchodného registra nie staršieho .to tri 
'"rĹ." alebo notársk, iĺoĹ"i., určujúcu štatutárny

1THj::::Ji;ľffiľ.'ixlxxiil"J:::lľ;rľ'.'ĺ'"i'pl"''"'ilnciatcionĺ."" d"k;d;;dľa a) alebo b) spolu
Poučenie o právach akcionára je uverejnené na www.plastĺka.sk.

Upozornenie a poučenie pre akcionárov:

ĺ

akcionár má právo zúčastniť sa na MVZ, hlasovať na ňom,
b) právo požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti podľa5180 ods.1 obchZ, právo zaradit ním určenúzáležitosť do progra mu rokovania MVZ podl,a S 1g 1 ods.1 ObchZ. Nažiadosť akcionára alebo akcionárov, ktorí m ajú akcie, ktonich menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základnéhoimania, predstavenstvo zaradí nimi určenúzáĺežitosť na program rokovania MV7; ak žiadosť o zaradenie nimi uzáležitostĺ bola doručená po uverejnení oznámenia o konaní MVZ, uverejní predstavenstvo doplnenie p rogramu MVZ

rčenej
spôsobom ustanoveným zákonom a u rčeným stanovami na zvolávanie MVZ menej 10 dní pred konaním Mvz; ak

najtakéto oznámenie doplnenia progra mu MVZ nie je možné, možno zaradiť určenú záležitosť na program rokovania MVZlen podľa 5 185 ods. 2 obchZ; predstave nstvo je povinne oznámenie doplnenia programu uverejniť do 10 dní predkonaním MVZvždy, ak ho akcionári podľa $ 181 ods. 1 obchZ doručia najneskôr 20 dní pred konaním MVZ; poučenieuverejnené na webovom sídle Spoločnosti: http://www.plastika.sk/o_

c) akcionár má právo zúčastniť sa MVZ v zastú ní na základe písomného splnomocnenia podľas184ods.1as19oepe
obchZ; vzor tlačiva, ktoré sa pri h lasovanÍ prostredníctvom splnomocnenca môže použit', tvorí prílohu tohtooznámenia. Splnomocnenec akcionára musí byt k účasti na valnom zhromaždení splnomocnený písomnýmplnomocenstvom s podpisom akcionára úradne overeným. Ak akcionár udelí splnomocnenie na výkon hlasovacíchpráv spojených s dmi istými akciami na jednom valnom zhromaždení viace4im splnomocnencom, spoločnosť umožníhlasovanie tomu splnomocnencovi, ktorý sa na valnom zhromaždení zapísal do listĺny prítomných skôr. Ak viaceríakcionári ud elili písomné splnomocnenie na zastupovanie jednému splno mocnencovi, tento môže na valnomzhromaždení hlasovať za každého takto zastúpeného akcionára samostatne. Ak má akcionár akcie na viac ako jednomúčte cenných papĺerov podľa osobitného predpisu, Spoločnosť musí umožniť jeho zastúpenie jednýmsplnomocnencom za kaŽdý takýto účetcenných papierov podľa osobitného predpisu. Akcionár môže na zastu povaniena valnom zhromaždení splnomocniť aj člena dozornej rady Spoločnosti za podmienky, že súčasťou splnomocnenia súkonkrétne pokyny na hlasovanie o každom uznesení alebo bode progra mu valneho zhromaždenia, o ktorom má člendozornej rady hlasovať ako splnom ocnenec akcionára' Vzor tla čiva splno mocnenia je pripojený k to muto oznámeniu aje tiež zverejnený na www.plastika.sk. Spoločnosť prijíma oznám enia o vymenovaní, zmene alebo odvolanísplnomocnenca osobne v sídle Spoĺočnosti V pracovných dňoch v čase od 9:00 h do 14;00 h aĺebo doporučenoupoštou doručenou na adresu Spoločnosti a |ebo doručenĺm na ad resu mvz2021@plastika.sk opatrené zaručenýmelektronickým podpisom akcioná ra, všetkými opísa nými spôsobmi aŽ do začatia valného zhrom aždenia'. Doručovanieoznámenia o vymenovaní splnomoc nenca, zmene udeleného splnomocnenia alebo odvolaní splnomocnenia vykonávaakcionár na vlastné nebezpeče nstvo a oznámenia platia za doručené Spoločnosti až momentom ich prevzatiaSpoločnosťou alebo doručen ím do poštovej schránky prislúchajúcej k vyššie uvedenej elektronickej adrese.d) akcionár nemá možnosť hla sovať korešpondenčným h lasovan ím podľa 5 190a obchZ, ani možnosť účasti a hlasovaniana MVZ prostredníctvom e lektronĺckých prostriedkov podľa S 190d ObchZ;e) akcionár má právo na hliadnuť a vyžiadať si kópie úplných znení dokumentov a návrhov uznesení MVZ, ktoré sa budúprerokúvať v rámci u rčeneho programu rokovania MVZ, v sídle Spoločnosti V p racovných dňoch od 09:00 do i.4:00 ododňa uverejnenia tohto oznámenĺa až do dňa kona nia MVZ;

podľ3 5 184a ods. 1 písm. b) obchz je
nas/doku menw/ĺnformacie-pre-a kcionarov/

f) údaje a dokumenty pod|'a $ 184a ods' 2 písm c) až e) obchZ sú uverejnené webovom sídle Spoločnosti;



c)

h)
ffjrľľ'*o 

prostriedok' ktorého prostredníctvom Spoločnosť uverejňuje informácie podľa osobitného predpisu, je
Podstatou navrhovanýrh zmien stanov je úprava vyvoĺond zmenou nr 5úkľoli.illÚ ĺkľit_lvú spoločnosť, tlkonrnnimobchodovania g akciami spoločnost| n, i.guiouu,',onl [ĺlru d zmenou p"ĺ"lv a formy akcií a znretla V ll\/pŕe,|\ovunĺsklltočno.ľĺ' NáVľh zmle11 ĺtaĺrĺ:v jo akclorúĺulrI ktllspozŕcll .,; 

';'i'l;J;;;;;vsĺdle Spoĺočnosti Vpracovných dňochvčase od 9:00 h do 14:00 h v lehote určenej na zvolanic tohto valrrólrĺl zhromaždenia a akcionár mó právo vyŽiadať-siich, prípadne požiadat]o ich zaslanie n. nĺ,n uu.a"nÚ adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo.Každý akcionár' ktoni sa zú_ias1n| na MVZ jĺ n1v.inný ,ĺ.aiĺ'nn pirinlinri useonecne záväznými opatrcniamitýkajúcimi sa boja proti pandémii covlD-lg; pr"uta..ĺ.. p.ĺus"ĺ'i Jotí"o',, o,.rn,7mĺ v časp konania MVz.

i)

Plastika, a.s.

ĺng. Roman šustek
predseda predstavenstva

lng. Milan Mačala
podpredseda predstavenstva

Splnomocniteľ - akcionár: .'''....'...'....'' i:H'.xffľr?J"r" názov), (bydlisko / sídlo),"" (rodné číslo / lČo), emitenta Plastika, a'5.,50 sídlorri.Novozámocká 222 c,949 05 Nitra, lČo:00752781" zapísanej vobchodnom registri okresného súďu lvito, áoj. s.,'""'n. č'183/N (d'alej len,,Emitent.,) spočtom
;;Ĺ*:ffiľch 

akcĺívo forme na doručiteľa, lslN: ''''..'''.'''' v nominálnej hodnote jednejat<cie ..'... eur

Príloha: Vzor splnomocnenia

Splnomocnenca: ..........................
číslo / lčo)

Ak splnomocnenec je členom
o každom uznesení alebo o kaž
hlasovať ako splnomocnenec akcionára

V . dňa.-..-

úradne overený podpis splnomocniteľa

podľa 5 184 ods' L obchodného zákonníka na konanie za splnomocnĺteľa ako akcionára na mimoriadnom valnom
;\':ľ:äi1^:;5:,f'Ää: 

Plastika' a's" so sídlom Novozámockj zzzc,óqô 05 Nitra 5, lčo: oó_rsz 781, zvolanom na
a to zúčastniť sa na mimoriadnom valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom ĺnformácie a vysvetleniaýkajúce sa záleŽitostí spoločnosti alebo záležitostÍ osôb ovlád."ýJ ;"-;;osťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania
äľr*"1::"#:;ľ"1lj;.Ĺlľli,''i""#a 

ňom návrhy a aby v jeho 
'"n.uvr.onaualvšetky p.au. 

"L.iáíjra, ktoré mu patrí na

(meno a priezvĺsko / názov), ..'. (bydlisko / sídlo), ..'. (rodné

dozornej rady Emitenta, súčasťousplnomocnenia musia byt konkrétne pokyny na hlasovanĺedom bode programu mimoriadneho valnéhozhromaždenia, o ktorom má člen dozornej rady

Splnomocnenie prijímam v celom rozsahu:
podpis splnomocnenca



PlcrĺŤlkĺr.'(tr-s.
P LASTI KA, a.s.

lĺovozÁĺrĺocxA zzzc,949 05 N|TM 5, Slqvenstá repubtk=

, .f-\

Listina na mimoriad nom valnom zhro maždení Plasti ka, a. s. 2L.12.202L

Podpis
akcionára/
splnomocnenca
akcionára

Menovitá
hodnota
akcií

8.164.210

651 111

434074t,

12 518

Menovitá
hodnota
jednej
akcie

1,00

3,00

2,00

2,00

Počet akcií

8.164.210
ks

2t7 037 ks

217 037 ks

6 259 ks

Splnomocnenec akcionára:

(obchodné meno,sídto Po/
meno,priezvisko bydlisko FO)

Osoba za akcionára/konaj ca

predstavenstva,
Stľmt vŕšok 111, 841 06 Bratislava-

Mgr. Juraj MBA-predseda,

horskámestská časťzá

predstavenstva,
Strmt vŕšok 111,84106 Bratistava_

, MBA-predsedaMgr. Juraj

Záhorskámestská časť
Mgr. Juraj širok',
predstavenstva,
Strmr vŕšok 111,841 06 Bratislava_

MBA-predseda

Záhorskámestská časť

predstavenstva,
Strmr vŕšok 111, 84106 Bratislava_

Mgr. Juraj MBA-predsedairok',

Záhorskámestská časť

Akcionára

Trnavská cesta
27lA,83Ĺ04
Bratislava
lčo:gs 7o3 661
Trnavská cesta
271A,83r04
Bratislava
lčo:gs 7o3661
Trnavská cesta
271A,831,04
Bratislava
lčo:gs 7o3 661
Trnavská cesta
27ĺA,83t04
Bratlslava
lčo:gs 7o5o27

obchodné meno
právnickej osoby/
meno,priezvisko
fyzickej osoby

akcionára:Názov

FINASIST, a.s.

FINAS|ST, a.s.

FINASIST, a.s.

Druhá strategická,
a.s.

Zapisovateľ:

Predseda MVZ:

JUDr. Jana ostatníková

lng' Milan Mačala



,/'i\
t. .-l ,i

-.F'ptcrsfikcr,o-s.

Výsledky prezentácie

Základne ĺmanie:
Počet všethich hlasov:
Počet prítomných hlasov;

PLASTI K A, a.s.
NoVozAMocK/. ???c,04c o5 N|TM 5' Sltlvenslĺá republika

Na základe prezentácie akcionárov sÚ v okamihu začiatku mimoriadneho valného zhromaždenia re*istrovaní dvajaakcionári vlastniaci:

' 
:?":?3ľJ;:1,"#:l:''"Tjľff::',l,'j;" 

o"""odeväťdesiatpäť kusov) akciís menovitou hodnotou jednej

' 
il?:1',.f ĺt':xľľä::::i""'u'isíctridsaťsedem kusov) akciís menovitou hodnotou jednej akcie vo

C 8'764'270 ks (slovom osem miliónov stošesťdesiatštyri tisíc dvestodesať kusov) akcií s menovitou hodnotoujednej akcie vo výške 1,00 € (slovom jedno euro),

čo predstavuje podiel gO'8 % (slovom deväťdesiat celých osem desatín percenta) na základnom ĺmaní
;ľr"r'ľ*'' 

a 92'619'130 (slovom deväťdesiatdu. 
'ĺlionou 

s"ststoaevatnĺst tisĺc stotrlJsať) prítomných

ĺ!rľ

Mimoriadne valné zhromaždenie Plastika, a . s' ?L.12.2027

70200 821 EUR
702008270
92 619 730

JUDr. Jana ostatníková

lng. Milan Mačala

Zapisovateľ:

Dočasný predseda MVZ:

s,&



i--

Uznesenie č.1

Uznesenie č.2

Uznesenie č.3
Mimoriadne valné zhromažd
obchodného zákonníka a $
o zmene podoby a formy

Predstavenstvo akciovej spoločnosti

enie -rozhodlo podl'a S 1gl
10 ods.2, $ í1 ods.2 žäkona

zaknihovaných akcií na

ods.1, písm. ft a kto cenných papieroch
doručitel'a vydaných

so sídlom Novozámo cká 222C,non ľJt?[i:iso: 09^1^5?81, zapísanej v obchoclnomregistrĺ okresného súdu NiĹla, odd. Sa, 
'vloika- 

l83/N (a;aläj änlipoločnosť)
navrhuje mimoriadnemu valnému zh1m-aŽde11u spotočnosti, ktoré sa bude konať dňa21'12'202í o 10:00 hod' v sídle 

3ool9č1o9ti 1á'aÉ1 en 'u"lne iniornaŽdenie,,), abyhlasovalo o týchto uzneseniacn t ;eJňóiíiuy-'oóáo' p.g'"''

Nepredkladá sa návrh uznesenia - poverený člen predstavenstva privíta prítomnýchakcionárov a notára a oficiálne otvorí valne.nró'älJ"ni".

Stanovisko predstavenstva k tomuto bodu programu;
Predstavenstvo súhlasí s týmto bodom progiilu valneho zhromaždenia a nemá vočinemu výhrady.

Mimoriadne valné zhromaždenie votí za svojho predsedu 
|ns. lUlitana Mačatu, zazapisovateľa JUDr' Janu ostatníkovú, zá 

"u"íou"i"ľov lng. Ŕ;;;;" Susteka a lno.
É:x'''':ffiÍil},i;íä.osoby 

póuái"no sčítaníň r,i""ou lng.šyfuiu Rajtarovú 
" 

Ŕľói.

Mimoriadne valné zhromaždenie v sútade s ustanovenim s í54 ods.4 a $ í87 ods.1,písm' h) obchodného zákonníka 
" $ í'ď.a".g zákoňa o- cännycrr papierochč'566/2001 Z'z' rozhodto oskončení-obcňoJou"ni" sovšetkými zaknihovanýmiakciami spoločnosti Plastika, a.s., so sídlom Novozámocká ižzc,949 05 Nitrá 5,lco:00 152781, zapísanej v obcĹodn9'rää;;' otresnáňo 

"ĺou Nitra, odd. Sa,vložka í83/N' lslN csooos466454 v počte sóž žšo akcií, 
'"ňouit"i hodnoý jednejakcie 2'00 eur' vydanými vo forme na doručitet'a na regulovanom trhu, ktoným jeBurza cenných papierov v Bľatislau". 

".". 
;; p;-ienoň;-o.[óom podta s íí9Zákona o cenných papieroch a rozhodto o'tóm, že 

"poiäenä"t, prestáva byt,verejnou akciovou spoločnostbu a stáva 
"" "ĺiiä'nou akciovou spoločnostbu.

K bodu 1 ramu valného zh romaŽdenia

K bodu 2 ramu valného zhrom aŽdenia:

K bodu 3 mra u valn zhého romaždenia:

ramu valného zhromaŽdenK bodu 4 la:

Návrhy uznesení pľe mimoriadne valné áľomaŽdenie
t/8



spoločnostbu Plastika' a's' lStN csooo8466151 v počte 692 75o akcii, menoviteJhodnoý jednej akcie z'oó äu.', na_lisq;ll;'ňäaorru ňäď'n. 
'"no. tĺ/limoriadnevalné zhromaždenie povóruJe predstavJn"tno *p"i"i"ä=ii, eby zabezpečilovykonanie všetkýclr poi'"on1iĹt ň1"; ,lä'y1*.""t1ilffi*n1 

rygaoby a io.myakcií v súlade s $ ĺz Žĺton" ä 
|-11Ýcľ, ľäpL.ó.ľ,, s äiĺ-óiähoaného zákonnĺka a

v sÚlade s ostatlrýrni platný1i orávnvml p!"!plsňi FáJšäensfuo je oprávnenézariadit'všetky pótrebné r.roLy p.o"í."Jíĺ"-ti9' tretej Á;by. Mlmoriadne valnézhromaždenie poveruje preds:::l"ľ, äil.i ,""ii.ä]ii-ffi."ny- 
ryd?b}, a formyakcií spoločnosti určiĺo är'Ĺ-nĺ,.om lehotu nJvyzaviľ,núiiä'ň"iinných akcií v trvaní

iiľiÉ"lĺ:ľľ'l "Í.3'oiu 
lĺ:':':lĹ'}rľF;ló á.oái.ä"j-Lr,ótu u 

-t.u"ii' 
gosi listinné akcie p."o".álioJo-un"-"leoo ľ;;$,ľ;íľ.'l"ľľ-':1ľ:;ĺľ':'ťm'ipodpisom akcionára úrade ošveaeenyň ;''ui":::,-"_l9i" ;ä;;"oby, ktorú poverízariadením činností pri p'"'*" poaóoy 

""i"1v-1|cií,. offipofuľdeniu prevzatia;ľi!ľ'ľ'""'.T#.ľJľľ#il:äiľ'-ff 
;ĺ1""ki:"ľilľĹ:*,.u1á*íi;""l,"ľ;##ň:J;.ĺ:gľ:"JĹiT"T!:":Ť'#;'Jď"aniäs"i;ilil''x'T3ffi ';#ód.}

Uznesenie č.4

ät!'läĺj"?:ľ.$, #l"ffiÍ3íl",.,ľäľr1'3i.š _ odo dňa 
-zľušenia emisie

ľ:"1if #:ľ'*$ĺľľi:Ťľĺílľľľí*,""l':ĺÍi"*ffi :*ľľľ:ľ;š;
;:T:ľľ#":1äT""'lä;f ffil1'ľľilÍ|,ŕtr"Ti:6;"lili"*L"J:*iakcionár prevzatú listinnú áĹ"iu, tak sa'""i;; znrómáia";ä;til' ?"ffj=fľi;pozvánky na valné zhromaid"ni" ú,';k;il;.om, ktorĺ ĺuaĺ u.""" zvolávania
ľ.i::+#lľľjľľ=.1?iYjli'"'ffi ľ#i':ľľ*:ľtľ'lliiffi ;11

ifi íäli"1ľ"J"'ľĽ;'ľHlľ*"ĺ;*ĺmňiní*i'aä;tä":,ľ::'":,**í";tľhu bolo obchodovanie-s aräĺäi 
"yo"Ň'ii;äľ'*i.1r3"'",jlä"'u""ľä. 

."gulou"ii'
Uznesenie č.5

Uznesenie č.6

Mimoriadne vatné zhromažd"n]:- rozhodto podla -s 187 ods.ĺ, písm. al a wobchodného záko-nnĺka 
" ýio :9 s-;2 Zákoia äignni";t ŕ"pĹiä:h ozmene ĺormyzaknihovaných akcií na äorueite_la ;'9ä;; 

-"t9l99n'.ĺ; 
-Plastika 

a.s. lslNsK1120010733 v počte z,ll osi-^kc1 a išŇ šŕ;:,t'ľ^'-'%" *j:: 8164 210 akciína zaknihované akcie na meno' Toto u.n""*i" 
-.nadobúdä 

-J"rnnost, 
odo dňavyhlásenia povinnej ponuky n"-p."u."tie atäisf,oločnosti lslŇ cšoooaĺe 6454

Mimoriadne vatné zhromaždenie rozhodto, že stanovy sa s účinnostbu odo dňavyhlásenia povinnej ponuky na prevzatig arciĺ 
"pĹiáň"-*,*iš,N csooo846 6454menia takto:

" :;':;:L\,j"i1,o"oíňa 
nový bod 5', ktoý znie: ,,Spoločnost, je súkromná akciová

K bodu 5 uram VA lného zhromaŽden ta:

Návrhy uznesení pre mimoriadne valné zhromaŽdenie



2) v článku lll' sa doterajšie znenie bodu 3. nahr.adza týmto znením: ,,Základnlintanie jc rozdelcné na spolu s.ozs.gigi Fi;;;;;-',Jevať milionovseďemďesiattritisíc c]evät'eto'devät'dciiat'-_ seĺem7 xmáňovýcn akciiv zaknihovanej podobe, pričo.m-osz.zso 1ilovom šdšt"toi.iátdesiatdvatisícsedemsŕop ät'desiat) akc'ií má_ formi 
-i"'ääi,eitela, 

š-.Zióiit u hadnotoujednej akcie yo výške 2,-FUR éb;o;- 
- 

dye .;r"), ';;i.osr 
plovomdyesŕose dem násttiš íc ti dsat'sea'ň á *i i i má fo rmú_ rí' rä iL, s menov ito uhodnotou jednej akcie vo vÝš|9 s...ÉyŔ'ĺii'išn tri euro) ; ,'iáa.no $tovomosem miliónov sÍošesÍ'ďesĺatštyriiis'rc ai""äJ"' at) a*cÍĺ .á ĺór., na meno,s menovitou hodnotou jednej akcie 

"" "ýší;i,-eun $tovom jeden euro);,,3) v článku lll' sa v bode 5. vypÚšťajú slová ,,na dortlčiteľa,,
4) v článku lV. sa V bode 2. doterajšie znenie nahradza týmto znením: ,,Akcie

;:;lz?ii?::: 
nie sú prijaté na obóhoaorárí. ,Ä ,"grlorárom ĺin, sbr"nskej

5/ v článku lV' sa vtode.7' doterajšie znenĺe nahrádzatýmto znením: ,,Pre akcie na
ľ;?:"Í1?:í::;:,;i:l;"iost' 

iedenie zozia.i 
"*či";á;"; ;;'otočnosti podth

6/ v článku Vl. sa v bode 5. doterajšie znenie 
'nahráda týmto znením: ,,Nauplatnenie práva účasti na valno'm zn-ro-iJza"n1, nava-'i,Ä|"or"t, na ňom-

ii:3:i:::;:Í,:in" 
vysvetlenĺ" 

",iiin';;;i navŕny u,ii,Jnodujúci iei

Návrhy uznesení pre mimoriadne valné zhromaŽdenie
3/8



i

i,

uverejnit' do 10 clní pred konaním vatnéh.o zhromaždenia vždy, ak ho1ĺ"ix?í|#"ť::#?hio:,L^:ií;ii:;!i:liľ;:äľ;,í:'o,ručiaňainesiar
í4)včlánku VllL sa-doterajŠie znenie bodu 14. (pÔvodne bod 15.) nahrácĺza týmtoznením: "oznámenie *9niiĺ ' ,iiršno. 

_ 

inräii"ia"rĺ, uverďnri,predstavensÍvo spo/očnosŕj v t"iiie naj-enei 30 dnÍ pred konenít .,^í:=-!.z h ro m a ž d e n i a v p e ri o d i c k e! i 
? 

č l ;Z á'É !!iL, ;, p a š ó [iJš ái,ľ ";#:::ť; ::valné zhromaždenie v -;ľ:|? "í;i-;a"tii"ňšiš'"i9sl" poštou naadresu akcionára' Pozvánka ná valné-z[iomaiaeiĺč-á'.žiamenie 
o konaní;?lui'r,ľ;WÍ'::{" ňusĺ 'i";i;;;' všetiy 

- 
iaňziL"ti ustanovené

"';r:ilľ"Yľ'";3o::Lľ;jJ,i.ĺs,il;o'" body 17 aí8 ) vypúš ťajú abody 18. až
16)včlánku Vlll' vbode 16' (pôvo-dný bod í9.) sa vÚvodnej vete doterajšie znenienahrádza týmto znením: ,,ória-ňšriš ' } *o1rri_ iLň-e;o zhromaždenia

3,!i7JÍ{ í',!Í,,"::l7;2;,"za"oi ábs'ah uie 
^ 

.ľ".- i;;;; a vypÚšťajÚ saa m) tohto'oää')í'äi;:ä;-"j"'"'ľ.ľffl:i'r:;r:,;:;:i g) ĺpÔňäňe m))"š" JläJa 
"ll17)v članku Vlll. sa v bode .tl. (pôv?dne bod 20 ).doterajšĺe znenie nahrádza týmtoznením: 

"Spoločnost' u"ieii--iži.äái''o dr|-;;;-'kžr"ri. valného:Ii\I:ž|":i;:i;:,Hf,,Iĺrjt:ťÍišiniž,:wIi"ä",,ol",ĺ,"ii;iZ
18)v článku lX. sa v bode í0. vypúšťa druhá u"t",
19)v članku lX' sa v bode 11 ' znenie 

9run9j vety nanradza týmto znením: ,,Zápisnice
; ::,::: il ľ : ľ " í: #' :;:: :j í:;í:. ť : * o, i ní Äĺ, i iZ 7,; 7, á z i äií J,spoločnosť uschová- pi 

"áry 
iiš}äí ti"ní].1ľ"' prítomných 

"*"i"iáršJ
")'rť::Ľ"ä,f,!ťu]r,?nenie tretej very sa n"nÁa."ýmto znením:,,H/asu7.e sa s
21)v članku Xll' sa vypúšťa bod í4. doterajšie body 15. až25. sa prečíslujú,22)v članku XXl. sa v bode í. vypúšťajú slová ,,uvlrejňujúcej bunoré 

'práry,,,
23)v članku XXIV' sa na tonci znenie_oo.,"á*no=oo."Lu nahraazaýmto znením:,'#'ľÍri?Lii,schváleniiĺno'iäd;i;Jäiry.;hr";;i;";í.spoločnosti

Mimoriadne valné zhromaždenie.ľozhodlo, že stanov_y sa s účinnostbu odo dňadoručenia oznámenia o 
'o'ľ''oanutĺ e"'y 

".á""''"-n 
p"pĹ.;; iääl.uu"1a.S. o tom,

ff 
' "1'i#":J:?#ľ:ľ" J'ľľ. 

"?:'"{, 
ľ""'{: ľi#il s a k c i a m i l s l ľ c s oo o a+ó dĺäĺ

Uznesenie č.7

1)

Návrhy uznesení pre mimoriadne valné zhromaŽdenie
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osefn miliónov sÍošesŕ'ďes iatštyritisíc dvestodesat) akcií má zaknihovanú
L:,Í;?:,"x::;T:r:: Iil,:r,s menovitou hodnotou iádnej "iiĺ" vo výške 1,-

2) včlánku lV' sa doterajšie znenie bodu 1. nahrádza týrnto znenÍm: ,,Časŕ, akciispoločnosti má dematerializovanli podoiu 
'a 

sú vederé 
-"|o 

zaknihovanécenné papiere v zákonom ustanoven-ej evidencii cenných papierov.,,,3) v článku ltl' sa doterajšie znenie bodu 3. nahrádza týmto znením: ,,Zaknihovanéakcie sú prevoditeľné v súlade 
" iiairiÄiii"gqí"ri ; p;i;; 

" 
nimi spojenéprechádzajú na nadobúdateľa in9i'r"iišila"i" ich prevodu v zákonomustanovenej evidencii cenných papieio".Ť'-'

4) v článku lll. sa vkladajú nové body 4. aŽí5., ktoré znejutakto:
,,4. Prevoditel'nost' akcií spotočnosti nie je obmedzená'
5' čast'akcií spoločnostije vydaných ako tistinné cenné papiere na meno.6' Prevod listinných akcií na meno sa uskutočňuje rubopisom a odovzdanímakcie. V rubopise sa uvedie oĺinoiiä-'meno atebo názov, sídto aidentifikačné číslo právnickej os9pv, ,'i i" prĺä"bné, ;n"b; iJro, bydlisko arodné číslo ýzickej osoby, *tora j; ,adóiíáJt ľo.r'ri;l": ;;-ipis akcionára,ktoý akciu na m?no prevádzá 

". 
-i;;-;;voau 

akció 'i"-'-"ro. 
Ak jeakcionárom zahraničná ŕyzická osoba, iraä)á'"a dátum naiidenia, ak rodnéčÍslo nebolo pridelené' zmtuva o xupe lĺstíiiáno cenného papiera a zmluva odarovaní listinného cenného papierä .ršir'."'t, písomnú formu.7' Vedenie zoznamu akcionárov zabezpečuje predstavensfuo spoločnosti.Spoločnost' zabezpečuje podla noii.-;1';;ienie zoznamu akcionárov vcentráInom dep.?zitárĺ 1a'atei ter' ,,.óžiám'ái"ionárov v CD,) na základezmluvy s centrálnym depoiitárom. Do zoznaňu akcionároi1'co sa v tomprípade zapisuje druh át<cie a menovitá hodnota, obchodné meno alebonázov, sídlo a identifikačné číslo ira;il"i;;-kgur, ak je pridelené, a.ebomeno, bydlisko a rodné čísto ryzi9iei ;?;ír; xtóŕa j"'ix[iáiárom. Ak je

!:;:x{;#Tx[!;::2: ýzická osoba,-uvádzi sa dátum naráJenia, a* roaňé

8. Spoločnosť vedie vlastný zoznam akcionárov, ktorého vedeniezabezpečuje predstavenstvo ĺo:,:i ten-' ,,iiiä'rry 
_.ili"Ä'-áicionárov,,1 

vrozsahu údajov podlb bodu ĺ. ä uaaja 
" 
eĺšáiič, označenÍ akcie.9' Predstavenstvo zapíše každú preukázanú zmenu y osobe akcionára dointerného zoznamu akc'ionáro, a pódl,a P.n"ú;rbezpečÍ vykonanie zmien vzozname akcionárov v CD, ak-j: 

""á"iy,--ia|"pnÍm pokynu centráInemudepozitáru' Spósoó preukazor"ňia ,i"if 'rä"äo" 
akcionára upravule bod

10' Práva spojené s akciou na meno je voči spotočnosti oprávnenávykonávat'osoba zapísaná v zozname akciónárov v CD, s výnimkou prípadupodlb bodu 11' Zoznam akcionárov v CD ani interný zoznam akcionárov nieje verejný. Akcionár má právo na vlastné náktidy p"i;:d;;;t, ýpis zozoznamu akcionárov v CD, ak j? ,eaeiy 
"'t"no 

z interného zoznamuakcionárov, a to v časti, v ktorejsá to tyk"..
11. Pokiaľ z dôvodu, že zoznam akcionárov v CD nie je zriadený

vykonaním zmeny
dôvodu určitého časového odstupu medzi

alebo z
akcionára v internom zozname akcionárov a zmeny osoby akcionára

osoó v
zozname akcionárov v cD nastane taký vrozdiel, že akcionár, ktoý

Návrhy uznesení pľe mimoriadne valné zhromaŽdenie
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spoločnosti preukázal, že:::ŕa, akcionárom a je ako akc,.internom zozname akcionarolr. a nie ," li?_.1kcionár ,ro;,:::í 
,::::,ľ.:

akcionárov v CD' ro'noiiiu"i i? ;;;,; "r^ 
inr"rro- ,o.ri"me akcionárov a#:: : :: í;'r,:' :; ;,x ;zľI r{:ia ; w }, ", z o z n a m e a * c i o n e- tó i' ; bB

12' Na Účtnnasť prevodu akcie na meno vočÍ spotočnosti sa vyžaduje zápiszmeny osoby akcionára v zozname a*cĺonaroí 
!-ži;:;,iynmrou prípadupodlh bod\ 1-1'' kedy postačuje ;áei;-;;;ry, osoby'akciónara v internomzozna me a kci o n á rov. Spo l oč nó."ľ. iä n.-rň á. z1 rcJp"iiĺ' íí*, na n i e zme ny,,TJiIr,,"ľrfľi,.r::.TÍ,:; akciónáí.i ä ;y i;;{;;;i,"|"* , v zozname

p re u k á z a n á p o ď I a p'* ii 
" 
x" ľ:::'# "? ln ;:ť;' :;; I i : I:;!:: š';! : nakcionára :a nr9u*9zí,;e'pĺ"óiirál'dtporuč"ri^--.ršto^ 

zaslanÝmp re d stave n sfu u s ú ra d n e 6' 
", 

{o ä i í i- r räii 
" " i, íiä:;j.'äZi" ni s ĺ a k c i o n á ralebo nadobúdateľ akcie izymi fr"a'iiň.r"!: 1irrr prevodu akcie nameno' uvedie číselné označ21i^é'_áičĺ"']'b=arrv dôvoi ír"roau a priložíosvedčenú kóp-iu'ntu'ý_i'-prevoae a*cíe,-žnenll vosoóe akcionára možnopreukázať spotočnosŕi i oso'Á ne oznátmenÍm aátumr;;;;;;"kcie na meno,predložením 

'na nahliadnuiié 
9rĺg|nal, á/áio 

9s19äe9 r"j_kop," zmluvy oprevode akcie a origináIu 
'rbo;i;;;;räiäcie. v priiáä"'pocnybnostÍ iep redstave nsfuo spo Ioč n osti o n r1v19n e póz iiaat, o päi [ňiiri" ooorroč n éň odôkazu o prevodé vlastniiiá ak9ií ; "i;;;"ov šiíišiiJiqr9 ,oorienkyii:i:f:;:;;::;":#",ľ,!,i*"i'3,!i"j:iľZ;'-šŕä;"i,iiLr,"niapodľa

13- Na účinn9st' prechodu akcie na meno voči spoločnost.primerane bod 12' Prechó'ár. akcie ," Äšro 
"" ňrrii-;;.;: #:x?i:akcie na základe právnej iirt 

9r9šti ;;; ľ]ar;;;;;;;"pr.roa" akcie,najmä nadobudnutie á*"i"_ d9denÍm,'ršrixo. axcionár| s právnym
;1;"' ;iÉ",Zr ; :';::ľ n ý n i 

" 
v i i i á' iä iL y,i' iL, o o a n u iiri ;; ;, a b b o i n é n o

14' Predstavenstvo vedie evidenciu zmi9n . identifikačných údajovakcionárov (bez zmeny y osobe- áiäurar+"ír:.r ň;";;;l.irár, orramia ap reu k áž u' n aj m ä 
. 
z n 9i.v a d res y 

"!d 
t 
" " 

l"i i' L ýä t ĺ' ka,a k c i o n á ra, o b c h o d n é h omena' názvu, pri9zviska 
" 

poá.. ň;a';;;šrz":?"fuo zapÍše do interného7;:xĺJLÍ::';:::?:;"I1!i"ľ.':::Iľil:ĺii}äo""";i:iš'iZkynnazápis
15' Spoločnosť 

.môže uydat,íi;;,:;{ ,:":,:,';:;:x ,-,,o,á tistinnáakcia nahrádza viac akciÍ bi; L.teno áiini 
""rärrakou menoviiu hodnotou,o vyd a n Í h ro m a d n ýc h. t 

11tin n yä n á *; l Í ;: ;; ;; ;i p redstave n stv o. A kc i o n á r -majitel' hromadnej listinnej'á*"i" - má práro. r vydanie_jednotlivýchlistinných akciÍ' *tóre n'oňáaiaiištinrá"]*#r'i11rra_ari'rä-iäiläa" 
pĺsomnejžiadosti doručenej preastáiei2t"1' spJ"á'*a práa"arärš*, vydá zahromadnú listinn.i akciu 1"iroiti;re rcíiiá'áž"L 

."rco" ,i;;;;; hromadnýchlistinných akciÍ,(v 
'skladÉ" išäľ" aĺšiälrcÄ^i'icĺona3) ao gó dní odo dňadoručenia žiadosti p'eastäiJist r,' nie- ;ď :ľa, ako akiĺonár vrátispoločnosti hromagiu li'tii'i'"k9iú, iiárišä^ti1to, ,"i}šaä na účely jej

{:3:;i:.?ufľ';"oi!J!E|,io|"ii,,"tĺ ,i,äií,}E,ioo"t",áišiá..; 
a doterajšie

5) v článku lll. sa vypúšt'a bod 19. (pôvodne bod 7'),

Návrhy uznesenĺ pre mimoriadne valne zhromaŽdenie



6) v článku Vl' sa v bode 5. doterajšie znenie 
.nahrádza týmto znenínr: ,,Nauplatnenie práva učasti na valnom zn-ron1ždenÍ, [ri-',itr"ovAt, na ňiom,požadovat' od neho vysu:tl?n.l? ;;;i;ň9v7t, návrhy urci vo vzthhuk z a k n i h ova n ým a k c i á m ŕoz h o d uj u 

" 
i ä. í'[ ndsŕayens tvo.,,,7) v článku Vlll' sa v bode 8 cloterajšĺe znenle nahrádza týmto znením: ,,Ak máakcionár zaknlhované akcie ná viaé áiš i"arom ,ďie'cenných papierov,spoločnosť musí umožnit, j"|o ,utiiärie je-dným splnomocnencom zakaždý takyto učet cenných pápiero" piúa- osobitného predpisu.,,,8) v článku Vtll' sa v bode 13' doterajšie znenie nahradzatýmto znením: ,,Na žiadost,akcionára, alebo akcionáro", igri ;;j; )xri9, itórĺin- Äenovitá hodnotadosahuje najmenej 5% záktadneno iiiiía iredstaver"t o zaraaĺ nimi určenúzáležitosť na program rokovania valnéni [nromaždenia. váine zhromaždenieje povinné 

!úto zátežitost' preroko;ri;: Ži"';"s1, oiopĺ;;;;; Programu musÍbyt' odôvodnená alebo k ňej yu:íivt;iipoierĺ ,áriň-iiresenra valnéhozhromaždenia, inak sa vainé ,nromaiaärĺe í,".i"í í"iouto žiadosťouzaoberať' Ak žiadost'o zaradenie ,iri_iieánej záIežitosti_Ĺ,ota doručená pozaslaní pozvánky na valné zhromažderiá,- 
-préa"bvenstvo 

zašte doplnenieprogramu valného zhromaždenia spašoiom ustanoveným zákonom aurčeným stanovami na zvolávari. 
"rĺíčno )nro'm.ajdenia näjmenej desať dnípred konanÍm vatného zhromaždenia' Á* hkéto áiriŕi"ri" doptneniaprogramu valného zhromaždenia !9 ie možné, .oiio-' ,"radiť určenúzáIežitost'na program rokovania vatnéhó zn2y.azdenia len podlhusŕ. $ í85ods' 2 obchodného zákonníka, pr"išt"Ä1sfuo 

. je povinné oznámeniedoplnenia programu zaslat' lo 10 aiĺ prZJ *"nanĺm ,"íie-io zhromaždeniavždy, ak ho akcionári podlL usĺ' $-íái' oa'. t oĺiióáného zákonníkadoručia najneskôr 20 dni pred konanim iatneho zhromaždenia.,,,
9) v článku Vlll' sa v bode 14' doterajšie znenie nahrádzatýmto znením: ,,Pozvánkuna valné zhromaždenie najmenej so anĺ iÁJ konaním;"tré;. zhromaždeniapredstavenstvo odošIe poštou- na aaŕisi akcionára. io.rar*" ," valné

ľÄ?;;Í1::i'" 
musí obsahovať všetky-iarczitosti us-tan-ovené právnymi

10)včlánku Vlll' sa v bode 16. v-úvodnej vete doterajšie znenie nahrádza týmtoznením: "Pozvánka na valné zhromažäeii. oĺ"rnúie tie,to tiá4e,a v písmenee) sa na konci oopĺňajú slová ,,(len prá-iiiiín;;";á;ir-ia-,,--d
11)v článku Vlll. sa vypúšťa bode 17',
12)včlánku lX' sa Vbode 11' vdruhej vete vypúšťajú slová ,,oznámenĺ okonanĺva l neho z h rom aždeni a,,,
'ĺ3)včlánku Xt' sa vbode 17. pred písmeno a) vktadá odrážka, ktorá znle:"zabezpečuje pre tistinné akcie veaäiĺe z,o)n"., akcionárov v CD a vedenieinterného zoznamu akcionárov,,,
14)v článku XXl' sa doterajšie znenie bodu 1' nahradza týmto znením: ,,Skutočnosti,ktoých uverejnenie uktadá právny pi"aprs ." uverejňujú spósobom

:';:,::;:::ĺľ' 
príslušným právnym preápisóm, inak ," iii"rhetovej stráne

15)v článku XXl' sa doterajšie znenie bodu 2' nahrádza týmtoznením: ,'Skutočnosti,
5;y#rr:#';!:::,n,!redpisuje ói"n.äi zákonník sia 

' 

zverejňujú v

Poznámka

Návrhy uznesení pľe mimoľiadne valné zhromaŽdenie
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ffiÍľffianov sÚ akcionálclm k dĺspozícii ako samostatný dokument zverejnený na

zh romaždenia

Uznesenie č.8
Mimoriadne valné zhromažd"Ľ. udel'uje podla. $ í6ía ods.2 obchodnéhozákonníka súhlas s naaobuánutím ."];."!ŕJ atč-iĺ 

"pološňosti do majetkuspoločnosti v počte 40 ooď ru"ou. Valné 'ih,romažaenle 
šĹnonu;" |ehotu í8mesiacov odo dňa ukončenia obchooáu"ni"-''s alc;aňi--sňäenosti na Burzecenných papierov Bratislava, 

"."., 
-pää:i'#' 

môže 
"poläe,iost, takto vlastnéakcie nadobúdat' za cenu o'sb,_ eur za jednu aĹ'ciu 

"poláEioG,'eo 1" najnižšia azároveň 4 najvyššia 
""ná' 

-b 
tontreilil iä**;';ä".il predstavensfuospoločnosti' Spoločnost' nie je povinná atcie oa aĺĺcĺonaia'-oatĺpit, na jehopožiadanie.

li?ffi:!tr,1".rx;;i1* uznesenia - po vyčerpaní programu, zvolený predseda valné

Nitra dňa 19.11'2021

Plastika, a.s.
predstavenstvo

K bodu 7 mura néhval o zhromaždenta

Návľhy uznesenĺ pre mimoriadne valne zhromaŽdenie



--.....FFplosflkq.o-s. PLAST IK A, a.S. 't)
ttovÚzÁĺvltlĺ:KA 222c,949 05 N|TRA 5, Slovenská republika

Základne imanie:
Počet všetkých hlasov:
Počet prítomných hlasov;

Výsledky hlasovania č. 1:

Za návrh:

Proti návrhu:
Zdrža] sa:
Počet nehlasujúcich
hlasov:

Počet hlasov:

92 619 130

0
0

0

% zo všetkých hlasov:

9O,gTo

% z prítomných hlasov:

LOO,0000%

o,ooo0Yo
0,00ooTo

o,oooo%

Mimoriadne valné zhromaždenie Plastika, a .s.21.t2.2o21

70 200 821 EUR
102008 210
92619 130

Počet akcií, za ktoré boti odovzdané hlasy/ menovitá hodnota jednej akcie:

fflffi:íľrilil"?'."^TľJJJúcich 
92'619'130 (slovom deväťdesiatdva miliónov šesťstodevätnásťtisíc

1?,?,;Í',Z[fľ;:# :ä'"T*"ff::l,.:;: 
dvestodeväťdesiatpäť kusov) akcií s menovitou hodnotou jednej

#Ji:11.T ľľ':1]ff'::'rl|"'n'" ''síc 
tridsaťsedem kusov) akcií s menovitou hodnotou jednej akcie vo

,1lÍi,1L1!'"t'il,T ;,'."ľ.tľ:ä;Hľ:1;:ľ"'"'tisíc dvestodesať kusov) akciís menovitou hodnotou

Pomerná časť základného imania, ktorú predstavujú odovzdané platné hlasy:

9o'8yo (slovom deväťdesiat celých osem desatín percenta) na základnom imaníspoločnosti

Zapisovateľ:

Dočasný predseda MVZ:

o,o0%
o,ooTo

o,o0Yo

JUDr. Jana ostatníková

lng. Milan Mačata

a

a

a



t"ii

--.FpPlclsftkcr,cr.s.

Mimoriadnc valné zhromaŽdenie Plastika, a .s.21.t2.2í/21r

10 200 821 EUR
702008 2L0
92 6L9 730

Počet hlasov: % zo všeth/ch htasov:

90,gYo

o,ooYo

o,ooYo

o,o0Yo

P LASTI KA, a.s.
NoVoäMoca<A ?2?c,949 n5 N|TRA b, slovcnská lupubllka

Yo z prítomných hlasov:

tOo,o0oo%o

o,oooo%
o,0oo0%

o,0ooo%

Základne imanie:
Počet všetkých hlasov:
Počet prítomných hlasov:

Výsledky hlasovania č. 2:

Za návrh

Proti návrhu:
Zdržal sa z

Počet nehlasujúcich
hlasov:

92 619 130

0
0

0

Za toto rozhodnutie hlasovali menovite títo akcionári:
' liľffi::;r1j;r'r'rr''olom 

Trnavská cesta 27|B, Bratlslava 831 04, lčo:35 7o3 661, s počtom hlasov

' ľ#ilľrate8ická 
a's' Trnavská cesta 27lB,83t04 Bratislava, lčo 35 7o5 oz7,s počtom hlasov

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané hlasy/ menovitá hodnota jednej akcie:

8 604 542 ks akcií predstavujúcich 92'6!9'L30 (slovom deväťdesiatdva miliónov šesťstodevätnásť tisícstotridsať) prítomných hlasov

' :íI:?Zfifg:#:ä''"Tjľľ::l,ľ: dvestodeväťdesiatpäť kusov) akciís menovitou hodnotou jednej

o 2t7 '037 ks (slovom dvestosedemnásť tĺsíc tridsaťsedem kusov) akcií s menovitou hodnotou jednej akcie vovýške 3,00 € (slovom trĺ euro)
o 8'164'2L0 ks (slovom osem miliónov stošesťdesiatštyri tisíc dvestodesať kusov) akcií s menovitou hodnotoujednej akcie vo výške 1,00 € (slovom jedno euro),

Pomerná časť základného imania, lĺtorú predstavujú odovzdané platné hlasy:

90'8 % (slovom deväťdesiat celých osem desatín percenta) na základnom imaní spoločnosti

Zapisovateľ:

Predseda MVZ:

JUDr. Jana ostatníková

lng. Milan Mačala



---.Frcplctsttkct,q-s. lí-':

Mimoriadne valné zhromaždenie Plastika, a .s.2lr.!2.2o2t

L0 200 821 EUR
L02 008 2I0
92 6L9 t30

Počet hlasov: yo zovšetkých htasov:

92619130 go,lyo

0 o,oo%o o,oo%

0 o,ooTo

PLAST IKA , a. s_
NoVoäMocKA 222c,949 05 NITRA 5, slovenská republika

yo z prítomných hlasov:

700,O0ooYo

o,0oo0%
o,oo0o%o

o,ooo0%

Základne imanĺe:
Počet všetkých hlasov:
Počet prítomných hlasov;

Výsledky hlasovania č. 3:

Za návrh

Proti návrhu:
Zdržal sa:
Počet nehlasujúcich
hlasov:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané hlasy/ menovitá hodnota jednej akcie:

ľ,:iffi:ŕri}i:ilffiTljJJJúcich 
92'619'130 (slovom deväťdesiatdva miliónov šesťstodevätnásť tisíc

:Íl:',Z[fg:# :ä'ľj"ľ::l.T: dvestodeväťdesiatpäť kusov) akcií s menovitou hodnotou jednej

íili:11# ľľ':""Tjfi'::ii|"'"'" ''síc 
tridsatiedem kusov) akcií s menovitou hodnotou jednej akcie vo

'1lĺi;iL?!'"t'ilT 
;,'."ľ.tmľ,ffiľlĺ::;"'u..'tĺsíc dvestodesať kusov) akcĺís menovitou hodnotou

Pomerná časť základného imania, ktorú predstavujú odovzdané platné htasy:

90'8 % (slovom deväťdesiat celých osem desatín percenta) na základnom imaní spoločnosti

a

a

a

Zapisovateľ:

Predseda MVZ:

JUDľ. Jana ostatníková

sĺ&

lng. Milan Mačala



_€P|Gtstlkct.o.s.

Mimoriadne valné zhromaždenie Plastika, a .s. 21-.L2.202t

10 200 821 EUR
t02008 210
92 619 130

PLASTI KA , a.s.
NovozÁMocxA zzzc,949 05 N|TRA 5, Slovenská republika

%ó z prítomných hlasov:

too,oooo%o

0,0ooo%
0,ooooYo

o,0ooo7o

Základné imanĺe:
Počet všetkých hlasov:
Počet prítomných hlasov

Výsledky hlasovania č. 4:

Za návrh:

Proti návrhu:
ZdrŽal sa:
Počet nehlasujúcich
hlasov:

Počet hlasov: YoZo všetkých hIasov:

92 619130 90,8To

o o,ooYo
o o,oovo

o o,oo%o

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané hIasy/ menovitá hodnota jednej akcie:

8 604 542 ks akcií predstavujúcich 92'6!9.!30 (slovom deväťdesiatdva miliónov šesťstodevätnásť tisícstotridsať) prítomných hlasov

o 223'296ks (slovom dvestodvadsaťtri tisíc dvestodeväťdesĺatpäť kusov) akcií s menovitou hodnotou jednej
akcie vo výške 2,00 € (slovom dve euro),

o 2I7 '037 ks (slovom dvestosedemnásť tisíc tridsaťsedem kusov) akcií s menovitou hodnotou jednej akcie vovýške 3,00 € (slovom tri euro)
C 8'L64'2t0 ks (slovom osem miliónov stošestdesiatštyri tisíc dvestodesať kusov) akcií s menovitou hodnotoujednej akcie vo výške 1,00 € (slovom jedno euro),

Pomerná časťzákladného imania, ktorú predstavujú odovzdané ptatné hlasy:

90,8 % (slovom deväťdesiat celých osem desatín percenta) na základnom imaní spoločnosti

Zapisovateľ:

Predseda MVZ:

JUDr. Jana ostatníková

lng. Milan MačaIa



. ,.{\\Ý}- f'-"plosfikcr,ct.s. PLASTI K A, a.s.
NoVozÁMoL]xA .zzzĺ:,949 

05 N|TRA 5' slovenská ľepubllka

Základné imanĺe:
Počet všetkých hlasov:
Počet prítomných hlasov

Výsledky hlasovania č. 5:

Za návrh

Proti návrhu:
Zdržal sa:.
Počet nehlasujúcich
hlasov:

Počet hlasov To zo všetkých hlasov:

92619130 9O,8Yo

0 0,oo%
e O,OOyo

0 o,oo%io

Yo z prítomných hlasov:

too,oo0oYo

0,0ooo%
o,o0o0%

0,0000%

Mimoriadne valné zhromaždenie Plastika, a .s. 2t.l2.202t

10 200 821 EUR
L02 008 2L0
92 6L9 L30

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané hlasy/ menovitá hodnota jednej akcie:

'Tlffi:Í'ľ'ilil"?'.iTľJJJúcich 
92'619'130 (slovom deväťdesiatdva miliónov šesťstodevätnásťtisíc

:ŕ:j::i}!x:!:ľ.i"ä:".,:fi'*1i::ľ dvestodeväťdesiatpäť kusov) akcií s menovĺtou hodnotou jednej

#Ji:11.Tľ&xľjfi'::il|"'"''' 
tisíc tridsatsedem kusov) akcií s menovitou hodnotou jednej akcie vo

8'764'2Lo ks (slovom osem miliónov stošesťdesiatštyri tisíc dvestodesať kusov) akcĺí s menovitou hodnotoujednej akcĺe vo výške 1,00 € (slovom jedno euro),

Pomerná časťzákladného imania, ktorú predstavujú odovzdané ptatné hlasy:

90'8 % (slovom deväťdesiat celých osem desatín percenta) na základnom imaní spoločnosti

a

a

a

Zapisovateľ:

Predseda MVZ:

JUDr. Jana ostatníková

lng. Milan Mačata



--€Plostlko.€l.s.

Mimoriadne valné zhromaždenie Plastika, a .s. 2t.t2.2O2t

L0 200 821 EUR
102 008 210
926L9 130

Počet hlasov: Tozovšetkých hlasov:

92 619 130 9O,8To

o o,oo%o
o o,ooyo

Q o,oo%o

PLASTI K A, a.s.
lvovozÁvlocKA ???(-, c4(| 05 N|TRA 5, clovcngkd lepubllka

% z prítomných hlasov:

100,0000%

o,o000To
o,o00o%

o,0oo0%

. .-;) 1

Základné imanie:
Počet Všetkých hlasov:
Počet prítomných hlasov

Výsledky hlasovania č. 6:

Za návrh:

Proti návrhu;
ZdrŽal sa:
Počet nehlasujúcich
hlasov:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané hlasy/ menovitá hodnota jednej akcie:

8 604 542 ks akcií predstavujúcich 92'619'130 (slovom deväťdesiatdva mĺlĺónov šesťstodevätnásť tĺsícstotridsať) prítomných hlasov

:ŕ3,j::T*x:::ľ.i",T:ffixť:i::ľ dvestodeväťdesiatpäť kusov) akcií s menovitou hodnotou jednej

2t7 '037 ks (slovom dvestosedemnásť tĺsíc tridsaťsedem kusov) akcií s menovitou hodnotou jednej akcie vovýške 3,00 € (slovom tri euro)
8'764'270 ks (slovom osem miliónov stošesťdesiatštyri tisíc dvestodesať kusov) akcií s menovitou hodnotoujednej akcie vo výške 1,00 € (slovom jedno euro),

Pomerná časť základného imania, ktorú predstavujú odovzdané platné htasy:

90'8% (slovom deväťdesiat celých osem desatín percenta) na základnom imaníspoločnosti

a

a

a

Zapisovateľ:

Predseda MVZ:

JUDr. Jana ostatníková

.nOs

|ng. Milan Mačala



---F plctstlko,cr.s.

Mimoriadne valné zhromaždenie Ptastika, a .s. 2t.L2.2O27

PLASTI K
NoVoäMocxA zzzc,949 05 N|TRA 5, slovenská rePuhlika

% z prítomných hlasov:

100,0000%

o,o0o0%
o,0oooTo

o,o0oo%

Základné imanie;
Počet všetkých hlasov;
Počet prítomných hlasov

Výsledky hlasovania č. 7:

Za návrh;

Proti návrhu:
ZdrŽal sa:
Počet nehlasujúcich
hlasov:

L0 200 821 EUR
1020082L0
92 619 L30

Počet hlasov:

92 619 130

0
0

0

% zo všetkých hlasov:

go,gTo

o,oo%
0,00%o

o,o0%

Počet akciĹ za lĺÍoré boti odovzdané hlasy/ menovitá hodnota jednei akcie:

'Tĺffi:íľ.i:ä"?:"rfľJjJúcich 
92'619'130 (slovom deväťdesiatdva miliónov šesťstodevätnásť tĺsíc

:ŕ:j::Tĺx:::ľ'ľä"",,ffi'"x"Jľ:ľ dvestodeVäťdesiatpäť kusov) akcií s menovitou hodnotou jednej

íŕ*311#ľftxT.ffi'::'rl|"'n''"'síc tridsaťsedem kusov) akcĺí s menovitou hodnotou jednej akcie vo
8'L64'2t0 ks (slovom osem miliónov stošesťdesiatštyri tĺsíc dvestodesať kusov) akcií s menovitou hodnotoujednej akcie vo výške 1,00 € (slovom jedno euro),

Pomerná časť základného imania, ktorú predstavujú odovzdané platné hlasy:

90'8 % (slovom deväťdesiat celých osem desatín percenta) na základnom imaní spoločnosti

a

a

a

Zapisovatel':

Predseda MVZ:

JUDr. Jana ostatníková

Ing. Milan Mačala



i'---F 'plctsflkct,q-s-

Mimoriadne valné zhromaždenie Plastika, a .s. 2l.1t2.2o2t

PLASTIK A, a.s.
NoVÔZAMocKA 222c, 949 05 N|TM 5, slovonakó ĺepubliRa

% z prítomných hlasov:

100,0000%

o,ooooYo
0,oooo%o

o,oooo%

Základné imanie:
Počet všetkých hlasov:
Počet prítomných hlasov:

Výsledky hlasovania č. 8:

Za návrh:

Proti návrhu:
ZdrŽal sa:
Počet nehlasujúcich
hlasov:

10200 821 EUR
L02008 2t0
92 6L9 t30

Počet hlasov:. Yo zovšetkých hlasov:

92 619130 go,8yo

o o,ooroo o,oo%

0 o,ooy,

JUDr. Jana ostatníková

lng. Milan Mačala

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané hlasy/ menovitá hodnota jednej akcie:

8 604 542 ks akcií predstavujúcich 92'619.130 (slovom deväťdesĺatdva miliónov šesťstodevätnásť tisícstotridsať) prítomných hlasov

:ŕ:ŕ::T*x:::ľ.ľä:"',*ixT:ľ:ľ dvestodeväťdesiatpäť kusov) akciís menovitou hodnotou jednej

ii{;!1',#ľ||,f,lľjä'::'.l|"'"''' 
tisíc tridsaťsedem kusov) akcií s menovitou hodnotou jednej a[cie vo

8'764'2t0 ks (slovom osem miliónov stošesťdesiatštyri tisíc dvestodesať kusov) akcií s menovitou hodno.oujednej akcie vo výške 1,00 € (slovom jedno euro),

Pomerná časť základného imania, ktorú predstavujú odovzdané platné htasy:

90'8 % (slovom deväťdesiat celých osem desatín percenta) na základnom imaní spoločnostĺ

a

a

a

Zapisovateľ:

Predseda MVZ:


