
Zápisnica
z rokovania riadneho valného zhromaždenia akcionárov

obchodné meno: Plastika, a. s. (d'alej ako,,Spoločnosť,,)
Sídlo: Novozámocká 222c,949 05 Nitra
Čas a miesto konania: 2l.06.2022,10:00 hod., zasadacia miestnosť v sídle Spoločnosti
Prítomní: podl'a listiny prítomných boli prítomní akcionárĺ reprezentujúcĺ

- 354.972 ks akcií s menovĺtou hodnotou jednej akcie vo výške z,oo €,
- 2L7 'o37 ks akcií s menovitou hodnotou jednej akcĺe vo výške 3,00 €,
- 8.164.210 ks akcĺí s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 1,oo €,

čo predstavuje podĺel 93,37 % na základnom imaníSpoločnosti a 9 525 265 prítomných hlasov

K pruému bodu programu:
otvorenie. voľba oraónov riqdneho ualného zhromaždenia

Riadne valné zhromaždenie (d'alej ako ,,Rvz") otvoril o 10:00 hod. lng. Milan Mačala, podpredseda
predstavenstva Plastika a.s., kto4i bol poverený predstavenstvom Spoločnosti vedením RVZ do zvolenia jeho
predsedu podľa 5 188 ods. ]. Veta druhá obchodného zákonníka a čl. lX ods. 7 stanov Spoločnosti.

lng. Mĺlan Mačala privítal prítomných a skonštatovaĺ, že boĺi sp|nené všetky podmíenky na konanĺe
tohto RVZ v zmysle ustanovení príslušných právnych predpisov a stanov Spoločnosti _ uverejnením oznámenia
o konaní RVZ v denníku Pravda dňa 2o.5.2o22, na webovom sídle a úradnej tabulĺ spoločnosti od 2o'5.2o22
a v Centrálnej evidencii regulovaných ĺnformácií Národnej banky Slovenska. oznámenie o konaní riadneho
valného zhromaždenia je prílohou č. 1 tejto zápisnice.

lng. Milan Mačala privítal pani notárku JUDr. Alenu MotyčkovÚ, ktorá osvedčovala priebeh valného
zhromaždenia k 5. a 6. bodu programu valného zhromaždenia a vyhotovuje notársku zápisnicu'

Účtovná závierka a materĺály, ktoré boli prerokúvané na Rvz, boli akcionárom k dispozícii
knahliadnutiu vsídle Spoločnosti atĺež na webovom sídle Spoločnosti. Rozhodujúcim dňom na uplatneníe
práva účasti akcĺonára na RVZ je podľa 9 180 ods. 2 obchodného zákonníka (d'ale1 akÓ ,,ObchZ,,) deň
t7.06'2022. Prezentácĺa sa uskutočnĺla vmieste konania RVZ dňa 2:..06.2022 od 09:00 hod. do 09,45 hod. Pri
prezentáciĺ sa preukázali akcionárĺ -fyzĺcké osoby platným preukazom totožnosti, právnická osoba originálom,
resp. úradne overenou kópiou výpisu z obchodného regĺstra' Akcionárĺ boli v oznámení o konaní riadneho
valného zhromaždenia upozornení, že dokumenty a návrhy uznesení riadneho valného zhromaždenĺa sú
zverejnené na webovom sídle spoĺočnosti a možnosť osobne nahlĺadnuť a vyžiadať si úplné znenie
dokumentov v sídle spoĺočnosti v lehote 30 dní pred dňom konania riadneho valného zhromaždenia
v pracovných dňoch od 9,oo h do ].4,00 h., prípadne ich zaslanie na nĺmi uvedenú adresu na svoje náklady.
V deň konania rĺadneho valného zhromaždenia sa nachádzali dokumenty, ktoré boli prerokovávané na valnom
zhromaždení v mieste konanĺa rĺadneho valného zhromaždenia.

Údale a úplné znenie dokumentov, ktoré sa prerokúvali v rámcĺ programu riadneho valného
zhromaŽdenía boli uverejnené webovom sídle Spoločnostĺ https;//olastika.sŕ -nas/dokumentv 'nformacĺe-
pre-akcionarov/;

lng. Milan Mačala oznámĺl, že na RVZ sú prítomní dvaja akcionári vlastnĺacĺ :

_ 354. 972ks akcií s menovitou hodnotou jednej akcĺe vo výške 2,0O €,
' 2L7.037 ks akcií s menovitou hodnotou jednej akcĺe vo výške 3,00 €,- 8.164.210 ks akcií s menovitou hodnotou jednej akcie vo rniške 1,00 €,

čo predstavuje podiel 93,37 % na základnom ĺmaní Spoločnosti a 9 525 265 prítomných hlasov' Listina
prítomných je prílohou č. 2. záplsnice.

Právo akcionára zúčastniť sa na riadnom valnom zhromaždení bolo overené pri prezentácii na základe
Výpisu z registra emĺtenta , vedeného v evĺdencii cenných papierov k rozhodujúcemu dňu pre uplatnenie práva
účasti akcionára na riadnom valnom zhromaŽdení uvedenému v oznámení o konaní riadneho valného
zhromaŽdenia, ktoým bol 17'06.2022. Riadne valné zhromaždenie je schopné uznášať sa.

Dočasný predseda oboznámĺl účastníkov rĺadneho valného zhromaŽdenia so zverejneným programom
rokovania:
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t. otvorenie, voľba orgánov RVZ
2' Výročná správa očinnosti za rok 2O2t, riadna individuálna účtovná závierka k3t.!2'2o2l, správa

audítora k riadnej indĺviduálnej účtovnej závierke k3L.I2.212L, návrh na zúčtovanĺe straty za rok2O2L
3. Správa dozornej rady o kontrolnej činnosti zarok2027, stanovĺsko dozornej rady k riadnej indivĺduálnej

účtovnej závierke k3l.!2.2a2t a návrhu na zúčtovanie straty za rok2o27
4' Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závĺerky k3'J'.L2.212L a návrhu na zúčtovanie straty za rok

202L
5. Zmena stanov spoločnostĺ
6. Návrh na vytvorenie Kapitálového fondu z príspevkov akcionárov a schválenie poskytnutia príspevku

do Kapitálového fondu
7. Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky zarok2022
8. Voľba člena dozornej rady, zmluva o výkone funkcie s členom dozornej rady
9. Podnĺkateľský plán Spoločnosti na rok2022
10. Záver

lng' Milan Mačala vyhlásĺl, že sa pristÚpi k vol'be orgánov RVZ a oboznámil prítomných, že podľa stanov
Spoločnosti dáva hlasovať najprv spoločne o všetkých kandidátoch navrhnutých predstavenstvom, pričom na
prĺjatie rozhodnutĺa RVZ postačuje väčšina hlasov prítomných akcĺonárov. Pokiaľ by kandidáti spoločne nezískali
nadpolovĺčnú väčšinu hlasov prítomných akcionárov, predstavenstvo zmení kandidátov podľa návrhov
akcionárov s tým, že o jednotlivých kandidátoch sa bude hlasovať osobitne'

lng. Milan Mačala oznámĺl, že o voľbe orgánov RVZ sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým
číslom 1, pričom predstavenstvo navrhuje zvolĺť za predsedu RVZ lng. Mĺlana Mačalu, za zapĺsovateľa JUDr.
Janu ostatníkovú, za overovateľov zápĺsnice lng. Roman Šusteka a lng. Jozefa Šnegoňa, za osoby poverené
sčítaním hlasov lng. Sylviu Rajtarovú a Mgr. Lukáša Hrkeľa. Návrh uznesenia č.1 k bodu 1. programu RVZ:
otvorenie, volba orgánov riadneho va|ného zhromaždenia je prílohou č. 3 zápisnice. Následne prebehlo
hlasovanie o predloženom návrhu'

Výsledkv hlasovania č. 1:

o Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné htasy: 8 7362Ĺg
o Pomerná časťz!, ktorú odovzdané ptatné hlasy predstavujúz 93,37%Zl
o Celkov'ý počet odovzdaných platných htasov: 9 525 265
o Počet hlasov za schválenie predloženého návrhu: 9525265, t.!

prítomných hlasov,
o Počet hlasov proti schváteniu predIoženého návrhu: 0
o Počet hlasov, ktor'ý sa zdrŽali hlasovanla: 0
o Počet hlasov, ktoré nehtasovali:0

too% zcelkového počtu

lng. Milan Mačala skonštatoval, Že RVZprĺjalo
Uznesenie č. 1/RVZI2022:

,,Riadne va!né zhromaždenie volí:
_ lng. Mllana Mačalu za predsedu riadneho vatného zhromaždenia,
- JUDr. Janu ostatníkovú za zapisovateľa,
- Ing. Romana šusteka a tng. Jozefa šnegoňa za overovateľov zápisnice,
- lng. Sylviu Rajtarovú a Mgr. Lukáša Hrkel'a za osoby poverené sčítaním hlasov."

Riadne valné zhromaŽdenie prĺjalo uznesenie č. uRvz/zozz 7oo% hlasov prítomných akcĺonárov.
Písomné potvrdenie o výsledku hlasovania k Návrhu uznesenia č.l.lRvzlzozz ie prílohou č. 4 tejto zápisnĺce.
Zvolený predseda riadneho valného zhromaždenia lng. Milan Mačala pod'akoval prítomným akcionárom za
vyjadrenú dôveru a d'alej viedol rokovanie riadneho valného zhromaždenĺa'

K druhému bodu programu:

VÝročnó spróvd o čÍnnosti za rok 2027. riadna individuóIna účtovnó zóvierka k 37.72.2027, spróva
audítora k riadneí individuólnei účtovnei zdvierke za rok 2027 nóvrh na zúčtovanie strat, za rok 2027

Predseda predstavenstva lng. Roman Šustek predniesol a podrobne komentoval valnému zhromaždeniu
Správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti za rok 2021, ktorá je
súčasťou Výročnej správy spoločnosti za rok2o21 a je prílohou č.5 zápisnice. Stanovisko predstavenstva
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k 2. bodu programu riadneho valného zhromaždenial Výročná správa o činnosti za rok 2021, riadna
individuálna účtovná závierka k 3t.tz.2o21., správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke
za rok 202l, návrh na zúčtovanie straty za rok 2o2Ĺ ie prílohou č. 6 zápisnice. Výročná správa bola
akcionárom k dispozícii na webovom sídle spoločnostĺ http://www.plastika.sk/o-
nas/dokumentv/informacĺe-ore-akcionarov/' v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie riadneho
valného zhromaždenia a v deň konania riadneho valného zhromaždenia prĺ prezentácii. Prítomní akcionári
mali k dispozícii prĺ prezentácĺi výročnú správu o činnostĺ spoločnosti za rok 2021. Predstavenstvo
predložĺlo rĺadnemu valnému zhromaždeniu riadnu individuálnu účtovnú závierku k31' 12.2o2L,ktorá je
súčasťou výročnej správy.

Základné ukazovatele podl'a Výkazu ziskov a strát k 31. 12. 2021

Ukazovatel'

Výnosy z hospodárskej činnostĺ

Náklady na hospodársku činnosť

Výsledok hospodárenĺa z hospodárskej činnostĺ

Výnosy z finančnej činnosti

Náklady na finančnú činnosť

Výsledok hospodárenia z fĺnančnej činnosti

Daň z príjmov za bežnú činnosť

Výsledok hospodárenia z bežnej čĺnnostĺ

Hospodársky ýsledok pred zdanením

Hospodársky výsledok po zdanení

Základné ukazovatele podľa Súvahv k 31.12.2021

Ukazovateľ

Neobežný majetok

obežný majetok
x,
Lasove rozlrsenre

Majetok spolu

Vlastné imanie

Záväzky
XtLasove rozltsenre

Vlastné ĺmanie a záväzky spolu

EUR:

3 856 284

3 961 187

-104 903

66L

t64940

- 764279

0

-269 782

-269 L8Z

- 269 182

EUR

2296!850

859 668

362273

23 821 5L8

-3 269 891

8 126 898

33 386

4 890 393

Návrh na zúčtovanĺe straty za rok 2o2I vo výške 269 t82,26 € mali akcĺonárĺ k dispozícii na webovom
sídle stránke spoločnosti http://www.plastĺka.sk/o-nas/dokumentv/informacie-pre-akcionarov/. v spoločnosti
30 dní pred konaním RVZ a v deň konania RVZ v mĺeste konania RVZ.

lng. Mĺlan Mačala predniesol riadnemu valnému zhromaždeniu Správu nezávislého audítora o overení
rĺadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2021. Audit účtovnej závierky za rok 2021 vykonala spoločnosť
|NTERAUD|T Group, s'r.o. Bratislava, so sídlom Šancova 7o2/A,83104 Bratĺslava, lČo 35 74g 4og, s licencĺou
Slovenskej komory audítorov číslo 168, regĺstrácia: obchodný register okresného súdu Bratislava l, oddiel Sro,
vložka 16969/8. Správa nezávĺslého audítora zo dňa 28'4.2o22je obsĺahnutá vo Výročnej správe za rok2o2L,
ktorá je prílohou č. 5 zápisnice.
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K tretiemu bodu programu:

Spróvd dozornei rddv o kontrolnei činnosti za rok 2027. stanovisko dozornei radv k riadnei individuúlnei
účtovnei zóvierke za rok 2027 a nóvrhu na zúčtovanie stratv za rok 2027

lng. Jozef Šnegoň predniesol riadnemu valnému zhromaždeniu Správu dozornej rady o kontrolnej
činnosti za rok2021-, stanovĺsko dozornej rady k riadnej indĺviduálnej účtovnej závierke za rok2o2L a návrhu
na zúčtovanie straty zarok2O2L. Vspráve dozornej radysa konštatuje, že dozorná rada predkladá riadnemu
valnému zhromaždeniu akcĺonárov správu so zameraním na kontrolnú činnosť dozornej rady, stanovisko k
rĺadnej individuálnej účtovnej závierke k 31' 12. 202L ak návrhu na zúčtovanie straty k31'L2.2o21'.
V nadväznosti na rnýsledky previerky rĺadnej individuálnej účtovnej závierky k3L.L2.2)2I, oboznámenia sa so
Správou nezávisĺého audítora štatutárnemu orgánu spoločnostĺ Plastika, a.s. zo dňa 28'4.2022, dozorná rada
súhlasí so stanoviskom audítora lNTERAUDlT GRoUP, s.r.o., V znení : ,,Podľa nášho názoru;
- informácle uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok2o2L sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.
okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovne jednotke a situácĺí v nej, ktoré sme získali počas auditu
účtovnej závĺerky, sme povinný uviesĹ či sme zĺstĺlĺ významné nesprávnostĺ vo výročnej správe, ktorú sme
obdrŽali pred dátumom vydania tejto správy audítora. Vtejto súvislosti neexĺstujú zistenĺa, ktoré by sme malĺ
uviesť'"

Dozorná rada po celkovom preskúmaní ríadnej individuálnej účtovnej závĺerky odporúčala rĺadnemu
valnému zhromaždeniu schváliť:
- riadnu ĺndivĺduálnu účtovnú závierku akciovej spoločnosti zostavenú k 3t.t2.2o21 s dosiahnutým

výsledkom hospodárenia po zdanení, t.j. stratou vo výške 269 L82,26 EUR- návrh predstavenstva spoločnosti na zaúčtovanie straty vyčíslenej v rĺadnej indivĺduálnej účtovnej závierke
vo výške 269 L82,26 EUR na účet neuhradenej straty minulých rokov.

Dozorná rada odporučĺla predstavenst'ýu Spoločnosti, aby bol riadnemu valnému zhromaždeniu predložený
návrh na rnikon auditu účtovnej závĺerky za rok2022 spoločnosťou lNTERAUDlT Group, s.r.o., so sídlom Šancová
ulica 102/A,831 04 Bratislava, Licencia SKAU č. 168, zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava l,
oddielSro, vložka č. L6969/B.

Správa dozornej rady o kontrotnej činnosti za rok 2021, stanovisko dozornej rady k riadnej
individuálnej účtovnei závierke za rok 2o2í- a návrhu na zúčtovanie straty za rok 2o2:- le prílohou č. 7
zápisnice.
Po vypočutí:

o Správy predstavenstva o podnikatelikej činnostĺ a stave majetku spoločnostĺ za rok 2o2L, klorá je
súčasťou Výročnej správy spoločnosti za rok 2021,

o Návrhu predstavenstva na zúčtovanie straty za rok2o2tvo výške 269 182,26 EUR,

' Správy nezávislého audítora o overení riadnej individuáĺnej účtovnej závierky za rok2021',
o Správy dozornej rady o kontrolnej čĺnnosti za rok 2O2!, stanovĺska dozornej rady k riadnej

individuálnej účtovnej závierke za rok2O2L a návrhu na zúčtovanĺe straty za rok2O2I
vyzval predseda riadneho valného zhromaždenia lng. Milan Mačala akcionárov na dopyty, prípadne
pripomienky k predneseným materiálom. Žĺaden z akcĺonárov nevystúpĺl, že má dopyty a otázky
k predneseným materiálom. Stanovisko predstavenstva k 3. bodu programu riadneho valného zhromaždenia:
Správa dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok2o2!, stanovisko dozornei rady k riadnej individuálnej
účtovnei závierke za rok2021- a návrhu na zúčtovanie straty za rokZo2:-je prílohou č. 8 zápisnice.
K štvrtému bodu programu:

SchváIenie riadnei individuóInei účtovnei závierkv k 37.72.2027 a nóvrhu na zúčtovanie stratv za rok
2027

Predseda riadneho valného zhromaždenĺa lng. Milan Mačala predniesol akcíonárom návrh
predstavenstva na schválenie riadnej ĺndĺviduálnej účtovnej závĺerky k31. 12. 2O2L a na zúčtovanie straty za
rok2027. Návrh uznesenia č. 2ĺRvzĺ2o2z k 4. bodu programu RVZ: Schválenie riadnej individuálnej účtovnej
závierky a návrhu na zúčtovanie straty za rok 2021- ie prítohou č. 9 zápisnlce. Žiaden i akcĺonárov nepredložil
iný návrh na schváĺenie rĺadnej individuálnej účtovnej závierky k3L' 12.2O2L a na zúčtovanie straty za rok
202].. Predseda riadneho valného zhromaždenĺa dal hlasovať o schválení rĺadnej ĺndĺvĺduálnej účtovnej závierky
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k31'. 12. 202l a o návrhu predstavenstva na zúčtovanie straty za rok 2O2L. Po vykonaní hlasovania rĺadne
valné zhromaždenie prijalo nasledovné

Uznesenie č, 2 l RYZ| 2o22

Riadne valné zhromaždenie schvalfuje riadnu individuátnu účtovnú závierku spotočnosti Plastika, a.s.
k3í..Ĺ2.202í- a návrh na zúčtovanie straty za rok 2O2ĺ- nastedovne:

Výsledok hospodárenia za rok 202L po zdanení vo výške _269 t82,26 EUR zúčtovať na účet
neuhradená strata minulých rokov.

Výsledkv hlasovania č. 2

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 8 7g6 ztg
Pomerná časťzl, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 93,37%Zl
Celkový počet odovzdaných ptatných hlasov: g525265
Počet hlasov za schválenie predloženého návrhu:
prítomných hlasoq
Počet hlasov proti schváteniu predloženého návrhu:0
Počet hlasov, ktorý sa zdržali hlasovania: 0
Počet hlasov, ktoré nehlasovali:0

9525265, t.i, t.o0% zcelkového počtu

Predseda riadneho valného zhromaždenia lng. Mĺlan Mačala konštatoval, že riadne valné zhromaždenie
uznesenĺe č. 2/Rvz/z022 prijalo loo % hlasov prítomných akcionárov. Písomné potvrdenie o vrýsledku
hlasovanĺa k Návrhu uznesenia č.2lRvzl2o22 je prítohou č. 10 zápisnice.

Predseda riadneho valného zhromaždenia lng' Milan Mačala skonštatoval, že riadne valné zhromaždenie
zobralo konkludentne na vedomie:

Správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku spotočnosti zarok2021.,

Výročnú správu spoločnosti za rok 2o21-

Správu nezávislého audítora o overení riadnej individuátnei účtovnej závierky k 3t. L2.2ozĹ
Správu dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok2o2í-, stanoviska dozornej rady k riadnej individuálnej
účtovnej závierke zarok2o2]- a návrhu na zúčtovanie straty zarok2o2l

K pidtemu bodu programu:

Zmena sta nov spoločnosti

Predseda riadneho valného zhromaždenĺa lng. Mĺlan Mačala predniesoĺ akcionárom návrh predstavenstva na
schválenĺe zmeny stanov spoločnostĺ. oznámenie o konaní rĺadneho valného zhromaždenia obsahovalo návrh
zmien stanov a informáciu o tom, že návrh zmien stanov je k dispozícii akcionárom na nahliadnutie v sídle
spoločnosti v lehote určenej na zvolanie RVZ a že akcionár má právo vyžiadať si kópĺe návrhu stanov, prípadne
ich zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo.

Návrh uznesenia č. 3|Rvzlzoz2 k 5. bodu programu RVZ: Zmena stanov spoločnostije prílohou
č. 11 zápisnice. Predseda riadneho valného zhromaždenia lng. Milan Mačala vyzval akcionárov na
prĺpomĺenky ktomuto návrhu' Akcionári nemali žiadne pripomienky kpredloženému návrhu. Predseda
riadneho valného zhromaždenia lng. Milan Mačala dal hlasovať o schválení zmeny stanov spoĺočnosti. Po
vykonanÍ hlasovania rĺadne valné zhromaždenie prijalo nasledovné

Uznesenie č.3/RVZ/2022:

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje zmenu Stanov spotočnosti Plastika, a.s. nastedovne:

nasledovne: ,, vlastná ochrana.,

FoNDoV, súčasné znenie článku XlX sa označuje ako bod 1, dopÍňa sa bod 2,ktorý znie nasledovne:
"Spoločnosť môže vytvoriť kapitálový fond z príspevkov akcionárov podľa $ 217a obchodného
zákonníka. Vytvorenie kapitálového fondu z príspevkov akcionárov za trvania spotočnosti musí
schváliťvalné zhromaždenie, ktoré bt!žšie určí podmienky jeho vytvorenia a splatenia. Na spIatenie
príspevku akcionára do kapitálového fondu sa primerane použijú ustanovenia obchodného
zákonníka o vkladoch a za kapitálorĺý fond sa považujú okamihom sptatenia. Ak to nie je v rozpore s
ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov, splatený kapitálový fond z príspevkov

a

a

a

a

a

a

a
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akcionárov možno použiť najmä na prerozdelenie medzi akcionárov, na zvýšenie základného imania,
alebo inak, a to na zákIade rozhodnutia valného zhromaždenia.,,

text uvedený v poslednej vete, ktorá znie : ,, Zmena stanov schválená mimoriadnym valným
zhromaždením spoIočnosti dňa 21.12. 2o2!" anahrádza sa textom, ktorý znie: ,, Zmena stanov
schvá lená riadnym valným zhromaždením spoločnosti dňa 2l'J6.2022."

VÝsledkv hlasovania č. 3

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 8 736 2Lg
Pomerná časť zl, ktorú odovzdané platné htasy predstavujú: 93,37%Z1
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 9 525 255
Počet hlasov za schválenie predloženého návľhu: g 52s 265, t.j. Ĺoo% z celkového počtu prítomných htasov,
Počet hlasov pľoti schváleniu predtoŽeného návrhu: 0
Počet hlasov, ktorý sa zdrŽal': hlasovania:0
Počet hlasov, ktoré nehlasovali: 0

Predseda riadneho valného zhromaždenia lng. Milan Mačala konštatoval, že riadne valné zhromaždenĺe
uznesenie č. 3/Rvz/2o22 prijalo 100 7o hlasov prítomných akcionárov. Písomné potvrdenie o uýsledku
hlasovania k Návrhu uznesenia č.3/Rvzl2o22 je prílohou č. 12 tejto zápisnice.

K šiestemu bodu programu:

Ndvrh na vvtvorenie Kaoitálového fondu z prísoevkov akcionárov a schvólenie poskvtnutia orísoevku do
KapitóIového fondu
Predseda rĺadneho valného zhromaždenia lng. Milan Mačala ínformoval, že predstavenstvo spoločnosti
k šiestemu bodu programu: Návrh na vytvorenie Kapĺtálového fondu z príspevkov akcĺonárov a schválenĺe
poskytnutia príspevku do Kapitáĺového fondu predložilo a zverejnilo Návrh uznesenĺa č. 4/Rvz/2o22
v nasledovnom znení: ,, Riadne valné zhromaždenĺe v súlade s ust. čl' Vlll. bod 1 písm. p) a ust. čl. XlX. bod 2
stanov Spoločnosti rozhodlo o vytvorení Kapĺtálového fondu Spoločnosti z príspevkov akcionárov. Valné
zhromaždenĺe Spoločnosti, v súlade s ust. čl. Vlll. bod 1 písm' p) a ust. čl. Xlx. bod 2 stanov Spoločnosti,
schvaľuje poskytnutie príspevku do Kapĺtálového fondu Spoločnosti, a to vo forme nepeňažného príspevku,
ktonim je pohľadávka akcĺonára PERKALLoS |NVESTMENTS L|MITED, sídlo; KANIKA PARK VIEW, BLoCK C, 1st
floor, Flat/office 103, Mesa Geitonĺa, Limassol, Cyprus, reg. č' spoločnosti: HE 349339, regĺstrovaná v Registri
spoločností vedenom Minĺsterstvom energii, obchodu, prĺemyslu a turizmu Cypers[ej republiky, voči
Spoločnosti vo výške 2 05o ooo,oo EUR ( d'alej len ,,Pohľadávka" alebo ,, Nepeňažný vklad" ), predstavujúca
pohľadávku na splatenie úveru (s príslušenstvom) podľa Zmluvy o poskytnutí úveru do výšky 2.065'000,- EUR zo
dňa I6.L2.2013 v znení jej neskorších dodatkov. Kapitálový fond vytvorený týmto Rozhodnutím sa považuje za
splatený momentom nadobudnutĺa účinnosti Zmluvy o vklade pohľadávky do kapitálového fondu, predmetom
ktorej bude vklad Pohľadávky akcíonára PERKALLoS lNVESTMENTS LlM|TED voči Spoločnosti do Kapitálového
fondu Spoločnosti,,. Návrh uznesenia č. 4lRvzl2o22 k 5. bodu programu RVZ: Návrh na vytvorenie
Kapitálového fondu z príspevkov akcionárov a schvátenie poskytnutia príspevku do Kapitátového fondu,
predložený predstavenstvom spoločnosti a zverejnený je prítohou č.13 zápisnice.
Predseda rĺadneho valného zhromaždenia lng. Milan Mačala vyzval akcionárov na pripomienky k tomuto
návrhu. Vystúpil Mgr. Juraj Široký, MBA štatutárny zástupca akcionára FlNAslsl a.s. vlastniaceho 9 572747
hlasov, čo predstavuje podiel 93,25% na základnom imaní spoločnosti. lnformoval valné zhromaždenie, Že
po rokovaniach, ku ktoným došlo v posledných 30 dňoch, tzn. v období po zverejnení oznámenĺa o konaní
riadneho valného zhromaždenia medzi Spoločnosťou Pĺastika, a's., majoritným akcionárom spoločnosťou
FlNAslsl a.s. a akcionárom PERKALLoS lNVESTMENTS LlM|TED došlo s veriteľom PERKALLoS INVESTMENTS
L|MITED k dohode o tom, že dôjde ku kapítalizácií vo väčšom rozsahu, a to nie len ohľadom istiny pohľadávky
vo výške 2.050.000,_ EUR, ale aj v častĺ úrokov z pôžĺčky vyčíslených do 20.06.2022 (vo výške celkovo 6g4'to2
EUR), po odpočítaní zákonnej zrážkovej dane (vo rĺ,iške 69.410,20 EUR), úroky na kapitaliziciu: 624 69].,80 EUR,
spolu teda istĺna s úrokmi v celkovej výške 2.674'69L,80 EUR. Kapitalizácia v tomto väčšom rozsahu oproti
pôvodnému návrhu je v prospech akcionárov spoločnosti aj samotnej spoločnosti. Podpredseda predstavenstva
lng' Mĺlan Mačala informoval valné zhromaždenĺe, že na ocenenie pohľadávky s príslušenstvom bol dňa
1'4.06.2022 vypracovaný znalecký posudok č. t/2o2z znaleckou organizácíou ZNALEX Nitra, družstvo, sídlo
Damborského 3, Nĺtra 949 ot, lčo: +z oo3 065, Doc. lng' Jozefom Bojňanským, PhD. - osoba zodpovedná za
výkon znaleckej činnosti, pričom ocenenie pohľadávky s príslušenstvom bolo vykonané podľa stavu
k 31.05.2022. Predstavenstvo spoločnosti navrhlo, aby riadne valné zhromaždenĺe rozhodlo, že hodnota
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pohl'adávky tvorĺacej nepeňažný vklad do kapitálového fondu sa nemusí určiť novým znaleckým posudkom,
nakoľko hodnota pohľadávky na splatenie úveru (s príslušenstvom) podľa Zmluvy o poskytnutí úveru do výšky
2.065.000,- EUR zo dňa t6.I2'2013 vznení jej neskorších dodatkov, sa určila znaleckým posudkom v súlade s
právnymĺ predpísmi platnými pre oceňovanĺe, a to k dátumu nie staršiemu ako šesť mesiacov pred splatením
nepeňažného vkladu, pričom nenastali okolnosti, ktoré by ku dňu splatenia výrazne zmenili hodnotu
nepeňažného vkladu do Kapitálového fondu Spoločnosti.
Mgr' Juraj Široký, MBA štatutárny zástupca akcionára FlNAslsT, a.s. predložil predsedovĺ valného
zhromaždenia návrh uznesenia č.4/Rvz/2o22, ktorý je prílohou č. 14 zápisnice.
Predseda valného zhromaŽdenĺa lng. Milan Mačala predniesol valnému zhromaždeniu návrh uznesenĺa
č.4/RvZ/2022 tak, ako ho predložil Mgr' Juraj široký, MBA štatutárny zástupca akcionára FINAS|ST, a.s.
spočtom 95t2747 hlasov, čo predstavuje podiel 93,25% na základnom imaní spoločnostĺ:,, Riadne valné
zhromaždenie v súlade s ust. čl' Vlll. bod 1 písm. p)a ust' čl. XlX. bod 2 stanov Spoločnosti rozhodlo o vytvorení
Kapitáĺového fondu Spoločnosti z príspevkov akcionárov. Valné zhromaždenĺe Spoločnosti, v súlade s ust' čl.
Vlll. bod 1' písm. p) a ust. čl. XlX. bod 2 stanov Spoločnosti, schvaľuje poskytnutie príspevku do Kapitálového
fondu Spoločnosti, a to Vo forme nepeňažného príspevku, ktoným je pohľadávka akcĺonára PERKALLoS
lNVESTMENTS LlMITED, sídlo: KANlKA PARK VlEW, BLocK C, Lst floor, Flat/office 103, Mesa Geitonia, Limassol,
Cyprus, reg' č. spoločnosti: HE 349339, registrovaná v Regĺstri spoločností vedenom Ministerstvom energĺĺ,
obchodu, priemyslu aturízmu Cyperskej republiky, voči Spoločnosti vo rnýške celkovo 2.674'69t,8o EUR,
pozostávajúca z istiny vo výške 2 o50 ooo,- EUR a úrokov vyčíslených ku dňu 20'06.2022 vo výške 694.102,-
EUR, po odpočítaní zrážkovej dane 69.410,20 EUR podľa všeobecne záväzných právnych predpisov (dälej len
,,Pohľadávka" alebo ,,Nepeňažný vklad"), predstavujúca pohľadávku na splatenie úveru (s príslušenstvom)
podľaZmluvyoposkytnutíúverudovrišky2.065.000,-EURzodňa L6'L2.2}I3vzneníjejneskoršíchdodatkov.
Kapitálový fond vytvorený týmto Rozhodnutím sa považuje za splatený momentom nadobudnutia účĺnnosti
Zmluvy o vklade pohľadávky do kapitálového fondu, predmetom ktorej bude vklad Pohľadávky akcionára
PERKALLos lNVESTMENTs LlMlTED vočĺ Spoločnosti do Kapitálového fondu Spoločnosti. Riadne valné
zhromaždenie rozhodlo, že hodnota Pohľadávky sa nemusí určiť znaleckým posudkom, nakolto hodnota
pohľadávky na splatenie úveru (s príslušenstvom) podľa Zmluvy o poskytnutí úveru do výšky 2'065.000,- EUR zo
dňa 16.12.2013 v znení jej neskorších dodatkov, sa určila znaleckým posudkom č. 1'/zo22 vypracovaným dňa
t4.06.2022 znaleckou organizáciou ZNALEX Nitra, družstvo, sídlo Damborského 3, Nitra g4g ot, lčo: 47 oo3
065, Doc. lng. Jozefom Bojňanským, PhD' - osoba zodpovedná za výkon znaleckej činnostĺ, v súlade s právnymi
predpismi platnýml pre oceňovanie, a to k dátumu nie staršiemu ako šesť mesíacov pred splatením
nepeňažného vkladu prĺčom nenastali okolnosti, ktoré by ku dňu splatenĺa výrazne zmenilĺ hodnotu
nepeňažného vkladu do Kapitálového fondu Spoločností.,,
Všetci členovia predstavenstva lng. Roman Šustek, predseda predstavenstva, lng. Milan Mačala, podpredseda
predstavenstva a lng. Leonardo Valois, člen predstavenstva, ktorí bolĺ prítomní na rokovaní riadneho valného
zhromaždenia sa vyjadrilĺ, že s návrhom Mgr' Juraja širokého, MBA štatutárneho zástupcu akcionára
FlNAslsT, a.s' súhlasia.
Predseda riadneho valného zhromaždenia lng. Milan Mačala dal hlasovať o Návrhu na vytvorenĺe Kapitálového
fondu z príspevkov akcĺonárov a schválenie poskytnutia príspevku do Kapitálového fondu v znení, ako ho
predložilo predstavenstvo spoločnostĺ a ako bol zverejnený návrh uznesenĺa č. 4/RvZ/2o22 k tomuto bodu
programu nasledovne: ,, Riadne valné zhromaždenie v súlade s ust. čl. Vlll. bod 1 písm. p) a ust. čl. XlX. bod 2
stanov Spoločnosti rozhodlo o vytvorení Kapitálového fondu Spoločnosti z príspevkov akcionárov. Valné
zhromaŽdenie Spoločnosti, v súlade s ust. čl. Vllĺ. bod 1 písm. p) a ust. čl. XlX. bod 2 stanov Spoločnosti,
schvaľuje poskytnutĺe príspevku do Kapitálového fondu Spoločnosti, a to Vo forme nepeňažného príspevku,
ktoryÍm je pohľadávka akcĺonára PERKALLoS |NVESTMENTS LIM|TED, sídlo: KAN|KA PARK VIEW, BLocK c, 1st
floor, Flat/office 103, Mesa Geĺtonia, Limassol, Cyprus, reg. č' spoločnosti: HE 349339, regĺstrovaná v Registri
spoločností vedenom Mĺnisterstvom energii, obchodu, prĺemyslu a turizmu Cyperskej republiky, voči
Spoločnosti vo výške 2 050 000,00 EUR (d'alej len ,,Pohľadávka" alebo ,, Nepeňažný vklad" ), predstavujúca
pohľadávku na splatenie úveru (s príslušenstvom) podľa Zmluvy o poskytnutí úveru do rĺýšky 2.065.000,- EUR zo
dňa 16'12.2013 vznení jej neskorších dodatkov. Kapĺtáĺovýfond vytvorenýtýmto Rozhodnutím sa považuje za
splatený momentom nadobudnutia účinnostĺ Zmluvy o vkĺade pohľadávky do kapĺtálového fondu, predmetom
ktorej bude vklad Pohľadávky akcĺonára PERKALLoS lNVESTMENTS LlM|TED voči Spo|očnosti do Kapitálového
fondu Spoločnosti. ,,
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Výsledkv hlasovania k nóvrhu lJznesenia č' 4/RVZ a^^ predloženého predsťavenstvom:

r Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné htasy: 8 736LLg
o Pomerná časťZl, ktorú odovzdané platné hlasy predstavu!ú: 93,37%Zl
o Celkorĺý počet odovzdaných platných hlasov: 9 525 265
o Počet hlasov za schválenie predloženého návrhu: 0
o Počet hlasov proti schvá|eniu predloženého návrhu: gs25265, t.i. too% zcetkového počtu

prítomných hlasov,
o Počet hlasov, ktorý sa zdržali hlasovania: 0
o Počet hlasov, ktoré nehlasovali:0

Predseda riadneho valného zhromaždenia lng' Mĺlan Mačala konštatova|, že riadne valné zhromaždenie
neschválilo Návrh na vytvorenie Kapitálového fondu z príspevkov akcĺonárov a schválenie poskytnutĺa
príspevku do Kapĺtálového fondu v znení, ako ho predložilo predstavenstvo spoločnosti. Písomné potvrdenie
o výsledku hlasovania k návrhu Uznesenia č.4lRvzl2o22, predloženého predstavenstvom, je prítohou č. 15
tejto zápisnice.
Predseda riadneho valného zhromaždenia lng. Milan Mačala dal hlasovať o návrhu na vytvorenie
Kapitálového fondu z príspevkov akcionárov a schválenĺe poskytnutia príspevku do Kapitálového fondu tak,
ako ho predložĺl akcĺonár F|NAS|ST, a.s. vlastnĺaci g512747 hlasov, čo predstavuje podiel 93,25 %o na
základnom imaní spoločnosti priamo na rokovaní valného zhromaždenia.
Po vykonaní hlasovania riadne valné zhromaždenie prĺjalo nasledovné

Uznesenie č.4 l RVZ| 2022:
,, Riadne valné zhromaždenie v súlade s ust. čl. Vlll. bod 1 písm. p} a ust. čl. x!x. bod 2 stanov Spoločnosti
rozhodIo o vytvorení Kapitálového fondu Spoločnosti z príspevkov akcionárov. Vatné zhromaždenie
Spoločnosti, v súlade s ust. čl. Vtll. bod 1 písm. p) a ust. čl. xlx. bod 2 stanov Spoločnosti, schvaľuje
poskytnutie príspevku do Kapitálového fondu Spoločnosti, a to vo forme nepeňažného príspevku, ktorým !epohľadávka akcionára PERKALLoS INVESTMENTS LIMITED, sídlo: KAN|KA PARK VIEW, BtocK C, lst floor,
Flat/ofÍice 103, Mesa Geitonia, Limassol, Cyprus, reg. č. spotočnosti: HE 349339, registrovaná v Registri
spoločností vedenom Ministerstvom energii, obchodu, priemyslu a turizmu Cyperskej republikn voči
Spoločnosti vo výške celkovo 2.674.6gt,8o EUR, pozostávajúca z istiny vo rĺýške 2 o5o ooo,- EUR a úrokov
vyčíslených ku dňu 20.06.?;022 vo výške 694.102,- EUR, po odpočítaní zrážkovej dane 69.41Q20 EUR podľa
všeobecne záväzných právnych predpisov (dälej len ,,Pohľadávka" alebo ,,Nepeňažný vktad,,}, predstavujúca
pohľadávku na splatenie úveru (s príslušenstvom) podľa Zmluvy o poskytnutí úveru do výšky 2.065.000,- EUR
zo dňa t6.t2,20t3 v znení jej neskorších dodatkov. Kapitálový fond vytvorený týmto Rozhodnutím sa
považuje za splatený momentom nadobudnutia účinnosti Zmluvy o vktade pohľadávky do kapitálového
fondu, predmetom ktorej bude vklad Pohl'adávky akcionára PERKALLoS INVESTMENT5 LIM|TED voči
Spoločnosti do Kapitálového fondu Spotočnosti. Riadne valné zhromaždenie rozhodlo, že hodnota
Pohľadávky sa nemusí určiť znaleckým posudkom, nakoľko hodnota pohľadávky na sptatenie úveru
(s príslušenstvom) podľa Zmluvy o poskytnutí úveru do rĺýšky 2.065.000,_ EuR zo dňa t6.I2.zoL3 v znení jej
neskorších dodatkov, sa určila znateckým posudkom č, tl2o22 vypracovaným dňa t4.o6.2o22 znaleckou
organizáciou zNALEx Nitra, družstvo, sídlo Damborského 3, Nitra 949 01, lČoi cl oo3 065, Doc. tng. Jozefom
Bojňanským, PhD. - osoba zodpovedná za v'ýkon znaleckej činnosti, v súIade s právnymi predpismi platnými
pre oceňovanie, a to k dátumu nie staršiemu ako šesť mesiacov pred sptatením nepeňažného vkladu pričom
nenastaliokolnosti, ktoré by ku dňu sptatenia v,ýrazne zmenili hodnotu nepeňažného vktadu do Kapitálového
fondu Spoločnosti."
VÝsledkv hlasovonia k nóvrhu Uznesenia č. 4/RVZ/2022. oredloženého akcionórom FINAslsT a.s':

Počet akcií, za ktoré boliodovzdané platné hlasy: 8 7362ĺrg
Pomerná časťZl, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 93,37%oZl
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 9 525 265
Počet hlasov za schválenie predloženého návrhu:
prítomných hlasov,
Počet hlasov proti schváIeniu predtoženého návrhu:0
Počet hlasov, ktorý sa zdržali hlasovania: 0
Počet hlasov, ktoré nehlasovali:0

9525265, t.l. too% zcelkového počtu

Predseda riadneho valného zhromaždenĺa lng. Miĺan Mačala konštatoval, že riadne valné
zhromaždenĺe uznesenie č. 4/Rvz/zo22 v znení tak, ako ho predložil akcionár FlNASlSl a.s. vlastniacĺ
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95t2747 hlasov, čo predstavuje podĺel 93,25 % na základnom imaní spoĺočnosti, prijalo 100% hlasov
prítomných akcĺonárov. Písomné potvrdenie o vrýsledku htasovania k návrhu Uznesenia č. 4lRvzlzozz,
predloženého akcionárom FlNAstsT a.s., je prílohou č. 16 tejto zápisnice.

K siedmemu bodu programu:

Schvólenie audítora na overenie účtovnei závierkv za rok 2022

Predseda riadneho valného zhromaždenia lng. Milan Mačala predniesol návrh predstavenstva na
schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok2022. V súlade sčlánkom Xl, bod 17' písm. a)
šiesta odrážka Stanov spoločnosti a v sÚlade s ust. 5 19 zákona č. 43u2oo2 Z. z. o účtovníctve predložilo
predstavenstvo návrh na schválenie spoločnosti lNTERAUDlT Group, s.r'o. so sídlom Šancova Io2/A,837
04 Bratislava, lčo 35743409, Lĺcencia SKAU č. 168, zapísaná v obchodnom registri okresného súdu
Bratislava l, oddiel: Sro, vložka č. 16969/8 za audítora na overenie účtovnej závĺerky za rok 2022. Návrh
uznesenia č.5lRvzl2022 k 7. bodu programu: Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok
2022je prílohou č.17 zápisnice. Dozorná rada vykonávajúca zároveň činnostivýboru pre audĺt na svojom
zasadnutí dňa 10.5.2022 odporučila valnému zhromaždeniu predložený návrh schváliť. Predseda rĺadneho
valného zhromaždenia lng. Mĺlan Mačala vyzval akcionárov na prĺpomienky k tomuto návrhu' Akcionári
nemali žiadne prĺpomienky k predloženému návrhu. Predseda riadneho valného zhromaždenĺa lng. Milan
Mačala dal hlasovať o schválení audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2022. Po vykonaní
hlasovania ríadne valné zhromaždenie prijalo nasledovné

Riadnevalnézhromaždenieschvaľuje.oo'o.ffi,.,.o.,osídlomšancovato2|A,
831 04 Bratislava, lčo 35743409, Licencia SKAU č. 168, zapísanú vobchodnom registri okresného súdu
Bratislava l , oddiet: Sro, vložka č. t6g6glB za audítora na overenie účtovnej závierky spotočnosti
Plastika, a.s. za rok 2022.

Výsle d kv hl osova n ia č. 6

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 8 7g6 2Ig
Pomeŕná časťzl, ktorú odovzdané platné hlasy predstavuiú: 93,37%Zl
CeIkový počet odovzdaných platných hlasov: 9 525 265
Počet hlasov za schválenie predloženého návrhu:
prítomných hlasov,
Počet hlasov proti schváleniu predloženého návrhu: 0
Počet hlasov, ktoý sa zdržati hlasovania: 0
Počet hlasov, ktoré nehlasovati: 0

9525265, t.i. too% zcelkového počtu

Predseda riadneho valného zhromaždenia lng. Milan Mačala konštatoval, že riadne valné zhromaždenie
uznesenie č. 5/Rvzl2022 prijalo Loo % hlasov prítomných akcionárov. Písomné potvrdenie o vrýsledku
hlasovania k Návrhu uznesenia č.5ĺRvzl2o22 je prílohou č. 18 tejto zápisnice.

K ôsmemu bodu programu
Voba člena dozornei radv, zmluva o v'ŕkone funkcie s členom dozornei radv

Predseda riadneho valného zhromaždenia lng. Milan Mačala informovaĺ prítomných akcionárov, že predsedovi
dozornej rady lng. Jozefovi Šnegoňovi uplynulo dňa 13. 6'zo22 funkčné obdobie. Podľa článku Xll bod 5
Stanov spoločnosti je funkčné obdobĺe členov dozornej rady päť rokov, končí však až voľbou nových členov
dozornej rady.
oznámenie o konaní riadneho valného zhromaŽdenia obsahovalo ĺnformáciu o tom , že meno osoby, ktorá sa
navrhuje za člena dozornej rady spo|očnosti je k dispozícii akcionárom na nah|iadnutie v sídle Spoĺočnostĺ
v lehote určenej na zvolanie RVZ; akcionár má právo vyžiadať si kópiu návrhu osoby, ktorá sa navrhuje za člena
dozornej rady spoločnosti s uvedením navrhovanej funkcĺe, prípadne zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje
náklady a nebezpečenstvo.
Meno osoby, ktorú navrhuje predstavenstvo za člena dozornej rady spoločnosti bolo k dispozíciĺ akcĺonárom na
nahliadnutie v sídle Spoločnosti v lehote určenej na zvolanie RVZ; a v deň konania valného zhromaždenia
v mieste konania valného zhromaždenia.

a

a

a

a

a

a

a
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Predstavenstvo spoločnosti predloŽilo akcionárom návrh
Plastika, a.s. predstavenstvo navrhlo I ng. Jozefa Šnegoň

na funkčné obdobie piatich
č.6Rvzl2022k bodu 8 programu riadneho valného zhromaždenia: voľba člena dozornej rady je prílohou č
19 tejto zápisnice.
K tomuto bodu programu nepredložil akcionári žĺadne návrhy.

K predloženému návrhu predstavenstva riadne valné zhromaždenie hlasovalo a prĺjalo nasledovné

Uznesenie č. 6lRvzĺ2o22

Riadne valné zhromaždenie volí Ing. Jozefa šnegoňa, nar.Ir_r.č.-bytomI
funkcie člena dozornej rady spoločnosti Plastika, a.s. na funkčné obdobie

piatich rokov s účinnosťou od 2l.6,2022.

VÝsledkv hlasovania č. 7

Počet akcií, za ktoré boti odovzdané platné hlasy: 8 736 z1rg
Pomerná časťzl, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 93,37%Zl
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 9 525 265
Počet hlasov za schválenie predtoženého návrhu:
prítomných hlasov,
Počet hlasov proti schváleniu predloženého návrhu: 0
Počet hlasov, ktorý sa zdržati htasovania: 0
Počet hlasov, ktoré nehlasovati: 0

952s265, t.i, t00% zcelkového počtu

Predseda riadneho valného zhromaždenia lng. Mĺlan Mačala konštatoval, že rĺadne valné zhromaždenie
uznesenie č. 6/RvZl2022 prijalo i:oo % hlasov prítomných akcionárov. Písomné potvrdenĺe o v,ýsledku
hlasovania k Návrhu uznesenia č.6lRvzl2o22 je prílohou č. 20 tejto zápisnice.

Predseda riadneho valného zhromaždenia lng. Milan Mačala informoval akcionárov o návrhu predstavenstva
na schválenĺe Zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady. Návrh zmtuvy o výkone funkcie čIena dozornej
rady je prílohou č. 21 tejto zápisnice.

Návrh uznesenia č.7lRvz|2o22 k8 bodu programu RVZ: zmtuva ovýkone funkcie člena dozornej rady je
prílohou č. 19 teito zápisnice. K obsahu zmluvy o vrikone funkcie člena dozornej rady nepredložili akcionári
žiadne pripomienky.

K predloženému návrhu uznesenĺa č.7/Rvz/2o22 k 8. bodu programu RVZ: schválenie zmluvy o výkone funkcie
s členom dozornej rady spoločnosti riadne valné zhromaždenie hlasovalo a prijalo nasledovné

Uznesenie č. 7 l Rvzĺ 2022

Riadne valné zhromaždenie

a

a

a

a

a

a

a

na vol'bu člena dozornej rady' Za člena dozornej radv
a, nart r.č.ll_ bytomlt
rokov s účinnosťou od 2L.6.2022. Návrh uznesenia

schvaľuje zmluvu o výkone funkcie medzi spoločnostbu Plastika, a.s. a členom
lng. Jozefom šnegoňom, nar. ĺ'-, r.č. lI|!!, bytom tsúčlnnosťou od 21.6. 2022,v znení tvoriacom prílohu tohto uznesenia.

dozornej ra

Výsledkv hlasovania č. 8

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné htasy: 8 736 2lg
Pomerná časť zl, ktorú odovzdané platné hIasy predst avuiú: 93,37% Zl
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 9 525 265
Počet hlasov za schválenie predloženého návrhu:
prítomných hlasov,
Počet hlasov proti schváleniu predloženého návrhu:0
Počet hlasov, ktorý sa zdržali hlasovania: 0
Počet hlasov, ktoré nehtasovali:0

9525265, t.i. too% zcetkového počtu

Predseda rĺadneho valného zhromaždenia lng. Milan Mačala konštatoval, že riadne valné zhromaždenie
uznesenie č.7Rvz/2o22 prĺjalo 100 % hlasov prítomných akcionárov. Písomné potvrdenie o výsledku
hlasovania k Návrhu uznesenia č.7ĺRvzlzoz2 je prílohou č. 22 tejto zápisnice.

a

a

a

a

a

a

a
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K deviatemu bodu progromu:

Podnikateľskú,pldn Spoločnosti na rok 2022

V súlade so stanovami spoločnosti informoval predseda predstavenstva lng. Roman Šustek
prítomných akcionárov o základných ukazovatelbch podnikateľského plánu Plastika, a.s' na rok 2022.
Podnikateľský plán na rok 2022 bol akcionárom k dispozícií v sídle spoločnosti v lehote 30 dní pred dňom
konania valného zhromaždenia a všetkým účastníkom riadneho valného zhromaždenia bol k dispozícii pri
prezentácii. Stanovisko predstavenstva k 9. bodu programu RVZ: Podnikateľský plán Spoločnosti na rok2022
je prílohou č. 23 zápisnice. o naplnení zámerov obsĺahnutých v podnĺkateľskom pláne na rok 2022 prítomný
štatutárny zástupca akcionárov dĺskutoval s prítomnýmĺ členmi predstavenstva.

K desiatemu bodu programu:

Zóver

Po prerokovaní všetkých bodov programu predseda riadneho valného zhromaždenia lng. Milan Mačala
pod'akoval prítomným akcionárom za aktívnu účasť a riadne valné zhromaždenĺe ukončĺl o 11,30 h.

Zápĺsnĺca z rokovania riadneho vaĺného zhromaždenia je vyhotovená v dvoch exemplároch

V Nitre, dňa 21. júna2022

Milan Mačala- JUDr..la pisovateľka

Roman lng. Jozef Šnegoň -
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PrÍlohy:

1' oznámenĺe o konaní riadneho valného zhromaždenia

2. Listina prítomných

3' Návrh uznesenia č.I/RYZ/2022 k bodu 1' programu RVZ: otvorenie, voľba orgánov RVZ.

4. Písomné potvrdenie o výsledku hlasovania k návrhu uznesenia č.t/Rvz/2o22

5. Výročná správa spo|očnosti za rok2021, obsahujúca riadnu indĺviduálnu účtovnú závíerku k 31. 12.
202L a Správu nezávislého audítora zo dňa 28,4.2022

6. Stanovĺsko predstavensWa k 2. bodu programu riadneho valného zhromaždenia: Výročná správa
o činnosti za rok2o2t, riadna individuálna účtovná závĺerka k3L.L2'212L, Správa audítora k riadnej
individuálnej účtovnej závĺerke k 3I.12'2o2I a návrh na zúčtovanie straty za rok2o2I

7. Správa dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2o2L, stanovisko dozornej rady k riadnej
individuálnej účtovnej závierke za rok2O2t a návrhu na zúčtovanie straty za rok7o2I

8. Stanovisko predstavenstva k 3. bodu programu RVZ: Správa dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok
2021, stanovĺsko dozornej rady k rĺadnej ĺndĺviduálnej účtovnej závierke za rok202l a návrhu na
zúčtovanie straty za rok202L

9. Návrh uzneseniač.2/RYZ/2022 k bodu 4' programu RVZ: Schválenie riadnej individuálnej účtovnej
závierky k 31. 12. 2o2L a návrhu na zúčtovanie straty za rok2O2t

10. Písomné potvrdenie o výsledku hlasovania k návrhu uznesenia č.2/Rvz/zo22

11. Návrh uznesenia č.3lRvz/2022 k bodu 5. programu RVZ: Zmena Stanov spoločnosti

]'2. Písomné potvrdenie o výsledku hlasovania k návrhu uznesenia č.3/Rvz/2o22

13. Návrh uznesenia č.4/Rvz/2022 k bodu 6. programu RVZ: Návrh vytvorenia a použitia kapitálového
fondu z príspevku akcionára, predložený predstavenstvom spoločnosti

].4. Návrh uznesenia č.4/Rvz/2022 k 6. bodu programu RVZ; Návrh vytvorenĺa a použitia kapitálového
fondu z príspevku akcionára, predložený akcĺonárom FlNASlST, a.s'

15. Písomné potvrdenie o výsledku hlasovanĺa k návrhu uznesenia 4/Rvz/2o22, predloženého
predstavenstvom

16. Písomné potvrdenĺe o výsledku hlasovania k návrhu uznesenia 4/Rvzl2o22, predloženého akcionárom
FINASIST a.s.

17. Návrh uznesenia č.5/Rvz/2022 k 7. bodu programu RVZ: schválenie audítora na overenie účtovnej
závierky za rok2022

18. Písomné potvrdenie o výsledku hlasovania k návrhu uznesenia č.5/Rvz/2o22

1'9. Návrh uznesenia č.6/Rv7/zo22a uznesenia č.7/Rvz/2o22 k8. bodu programu RVZ: Voľbačlena
dozornej rady, zmluva o výkone funkcie s členom dozornej rady

20. Písomné potvrdenie o výsledku hlasovania k návrhu uznesenia č.6/Rvz/2o2z

21. Zmluva o výkone funkcie s členom dozornej rady

22. Písomné potvrdenie o výsledku hlasovania k návrhu uznesenia č.7/Rvz/2o22

23. Stanovisko predstavenstva k 9. bodu programu riadneho valného zhromaždenia: Podnikateľský plán
Spoločnostĺ narok2022
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NoTÁRSKY URAD
WDn Alena Motyčková' notár

so sĺdlom v Nitre, Štefánikova tľieda 52,Ičol 37 969 42t
tel.: 037 / 7 7 21 33 6, emai I : alena.motyckova@notar. sk

_-Dňa 2|.o6,2a22 (slovom dvadsiateho pľvého júĺra roku dvetisícdvadsaťdva) som sa

dostavila na poäadanie Ing. Milana Mačalu, podpredsedu pľedstavenstva spoločnosti
Plastika' 

".r., 
,ia miesto samé, do zasadacej miestnosti administľatĺvnej budovy spoločnosti

Plastika, a.s. na adrese Novozámockäz}ZC,Nitra 5, PsČ 949 05, IČo: 00 152 78t, aby som

Prvá strana N l79ĺz02z
NZ l8523ĺza22

Notárska zäpisnica

napĺsaná apodpísaná dňa 28.06.2022 (slovom dvadsiateho ôsmeho júns roku

dvitisícdvadsat'dva) v Notáľskom úľade JUDr. Aleny Motyčkovej, so sídlom v Nitlt'
Štefánikovr triedĺ 52, notárom JUDr. Alenou Motyčkovou.-'-__--__--

osvedčila:--

------Priebeh časti riadneho valného zhromaždenia-'_
poločnosti Plastika9 &.s.-'_"-_*

-_Na deň ?|.06.2022 (slovom dvadsiateho prvého juna roku dvetisĺcdvadsaťdva) o 10.00

hod. pľedstavenstvo akciovej spotočnosti Plastika" a.s,' so sĺdlom Novoámocká 222C' Nita
5, PsČ 949 05, tČo:oo t52 ?8l, ktoľá je zapísaná v obchodnom registri olľesného stldu

Nitra, oddiel Sa, vložka č. l83AI (v ďalšom texte qi len,,Spoločnosť)' aĺolalo ĺiadne valné
zluomaždenie akoionárov Spoločnosti (ďalej aj len,,RYZ').

--Riadne valné zľrromaždenie otvoľil o 10:00 hod. Ing. Milan Mačala, podpredseda

predstavenstva Plastika a.s., ktorý bol'poverený pľedstavenswom Spoločnosti vedením RVZ
do zvoleďa jeho predsedu podľa $ l88 ods. 1 veta druhá obchodného zákorrníka a čl' D( ods.

7 stanov
_-Ing' Milan Mačďa pľivĺtal pľĺtomnýcha skonštatovď, Že boli splnené všetky Podnionky na

konanie tohto RVZ v anysle ustanovení pľíslušnýchpľávnych pľedpisov a stanov Spoločnosti

uverejnením oanámenia o konaní RVz v dennĺku Pravda dňa 20J.2022 (slovom

dvadsiateho mája roku dvetisícdvadsat'dva), na webovom sídle a úradnej tabuli spoloénosti od

20,5.2a22 (slovom dvadsiateho mája ľoku dvetisĺcdvadsaťdva) a v Centrálnej evidencii
regulovaných
--tng. Milan

informácií Nfuodnej banky
Mačala privítal následne i mňa ako notáľku a poäadď ma osvcdčiť pľiebeh

časti valného zluomaŽdenia a to konkľétne 5. bodu a ó. bodu progxamu' pričom uviedol' že
o ostatnom priebehu RvZ, pri ktorom nie je potebné osvedčovať jej prrebeh notárom, bude

vyhotovená samostatná ápisnica o priebehu
--- Ing' Milan Mačala uviedol, že účtovná závieľka a mateľiály, ktoľé budú pĺerolďrvané na

RvZ, boli akcionfuom k dispozícii k nďrliadnutiu v sídleSpolďnosti a tiež na webovom sÍďe

Spoločnosti. Rozhodujúcim dňom na uplaÍrenie práva účastiakcionára na RVZ je poďa $

180 ods. 2 obchodného zákonníka (ďalej ako ,,obchz") deň Ú,a6.2a22 (slovom

sedemnásteho júna ľoku dvetisícdvadsat'dva). Prezentácia sa uskutočnila v mieste korraĺria

RVZ dňa 2|.06.2022 (slovom dvadsiateho prvého júna roku dvetisícdvadsaťdva) od 09100

hod. do 09:45 hod. Pri pľezentácii sa preukázali akcionfui sácké osoby platĺým
preukazom totožrrosti, právnická osoba originálom, resp' liradne overenou kópiou ýpisu



Dľúá sEana
z obchodného ľegistra. Akcionári boli v ozĺrámení o kogní riadne valŕb zhĺomaždenia

upo-*.ĺ, Že äokumenty a náyhy uznesení ľiadneho vab.ébo eonaždenia sú anerejncĺré

na webovom sídle spoločnosti ä možnoď osobne nahliaeť a.vrž# si 
'tpbé 

aenie
dokumentov v sídle spolocnosti v lehote 30 (slovom Eidsď) &i lrcd ry ryP Íiádncho

valného zhronaäeniä v pracovnýcb dňocb od 9.o0 b do t4.s b'-ĺ€llfu li yrĺtĺnie na

nimi uvedenú adresu na svoje nenaĺy. V deň kolraria ri"ĺ*ac*'.r ľaÉnfu Mcaia sa

ĺracMdzali dokumenty, ktoré boli prerokovávané ĺa .f,gbg! p#ed v & tmania

riadneho valného áľomaŽdenia.
_Ďĺe3 wiedol, že údaje aúplné zrcnie dokumentoĺ bcé rsprcĺoHľati v ľfuci lrqgľ@u
ľiadneho vďného zbĺomaždenia boli uverejnd grsorĺw ďdle spoloao*ĺ

--Ing. Mačďa oznámil, že na RVZ su
354.972 (slovom tistopäťdesiatštyĺitisíc

hodľrotou jednej akcie vo výške 2,0o € (slovom ďve arľo}-
- 2|7.037 (slovoĺn dvestosedemĺráďrisíc Eidsaťs€d€e) ts rleií Í@Yitoq bo&rotou j@i
akcie vo výške 3,00 € (slovom ti eutp
_ 8'164.210 (slovom osemmiliÓrpv stošeď&i&'Y'iÍisic órr*esď } ks ĺkď s mcnovitou

hodĺrotou jednej akcie vo výške l,00 € (slovom jotu
scry€e tia#xĺn ffi pcÍE sE)čo pedsawje podiel 93J7 7o (slovom dgvÍťdcsei

na základnom imaní Spoločnosti a 9 525 2ó5 {slovm dclľÍť '#fu
dvestošeďdesiatpäť) prÍton ných blrĺov.-_-- -- " '

Ing. Milan Mačala uviedol, že právo akcioúes zácĺď s B riadĺm vrlĺom
zbromaždenĺbolo oveľené pri pĺezentácii na základŕ Y1*s ĺrqixľa emirna' vcdcúo
v evidencii ccnnýcb papieľov k roďrodujúqemu dňu Fe qllĺĺaegĺePráva óčasti a&oion&a na

ľiadnom valnom áromaždení uvedené'nu v ozryfucaí o konĺní dadĺgho vrlnóbo

áÍo!Ĺaždsďa' ktoľým bol 17.06.2022 (slovom scdcmffio jtua roku dvctiďcdvadĺďdrn).
Na zókladc uvedoného uviedol, žľ.ľ.vzic rcbopné ''*'líšrť

--Dočasný predseda Ins. Mitan Mačala oboznárril účastnlkov riadneho valnébo

zhromaždenia so aľerejneným progľrmom ttkov11fu 3__
l. oworenie, volba orgáĺtov RvZ*--'.-_'-..-'-.5-ň
2. Výročná správa o činnosti zarck202l (slovom dvetisícdvadsaťjeden), riadna individuátna

účtorlnÁ závierka k31,l2.2a21 (slovom tidsiate,nu pľvému d€cembru ľIu
dvďsíodvadsďjoden), spľáva auďtora k riadnej individúlĺ€j účtovncj zĺ_vĺc*3-k 3l.l2,202|
(slovom tidsiatemu ŕ*3.o decembru roku dvetisĺcdvadsaťjoden), nárrh na alčtovanie sffiy
za rok 2021 (slovom
3. Správa dozornej
stanovisko dozornej
tidsiateĺnu prvému

ľady o kontrolnej šinnosti zĺ tok Z02t
ľady k riadnej inďviduálnej účtovnej

dcocmbru ľoku dvetisícdvadsaťjeden) a

(slovom dvaisĺďvdsa$cd.o),
ávieľke k 3|.l?.zazl(slovom

lárnhu na zúčtovanie stoty zr
ĺok 2021 (slovom
4. Schválonio dadnej individuálnej účtovnej závierky k3ĺ.|z.202! (slovom tridgirtcmu

decembnr roku dvetisĺcdvadsaťjeden) a návrhu na zúčtovanie straty za nk 202lpľvému
(slovom

ó. Nĺvrh ne vytvorenic Krpitĺlového
poĺ\rtnutir pľíĺpevku do Ifupitllového
7. Schváleĺrie auďtora na overenie

5. Znona ttrnov
fondu z pľ{speľkov rkciourlrov r ĺcbvĺlorlo

účtovnej závierlcy za ľok 2a?? (slovom

dvoti sĺcdvadsaťdva)- --
8. Voľba člena dozornej rady, zĺnluva o ýkone fiľrkcie s členomdozornej ľ8ďy_---



Trctia sbana
plán Spoločnosti ns rck 2s22 (sl'olronn dvetisícóv'dsaťdv')

-Kpnémubodu progtamu:
*Ing.Milan Mačala vyhlásil, že sa prisľúpi k voľbe oľgáľrov RVZ a oboznágril prítomných"že poďa stanov Spoločnosti dáva blasovď najpľv spolďne o všetkých kandídátochnavrluuých pľedstavenstvom, pričomno prij*ie roz.bodnutia RVZ postďuje väčšina hlasovprítomných akcionárov. Pokiď by kaadidáti spoločhe aedslcali nadpolovičnúväčšinu hlasovprĺtomných akcionáĺov, pÍ€dstavenstvo anení kanďdátov náuhov akcionárcv stýn,že ojednotliých kaĺldidátoch sa bude hlasovď

podľa

návľhu: 9525265 (slovom deväť nitióoov
l0A% (slovom jedĺrosto pcrcent) z cclkovóbo

b. Poče{ hlasov ploti schváleniu pľedloženého návňu: 0 (slovom nula)-*-.*-E.*-Ec. Počet hlasov, ktoý
ktoÉ

sa zdĺäli hlasovania: 0 (slovom
d. Pď€t blasov, neblasovali:0 (slovom
-Ing. Milan Mďala skonštatovď, ž8 Rvz pľijalo 100o/o (slovom jodnosto pcrccoQ hlasovpľĺtomných akcionárov

''Rirdne 
velné zhrtmrždcnle

-K piatemu bodu p!ogramu:

-Predseda RVZ Ing. Milan Mačďa náwh prcdstavenstva nĺschválenie znneny stanov spoločnosti. uviedol, že ozĺrámenie o konnní ľiadĺrcho



El

Štvľtĺ straÍra
valného z.bromaždenia obsďrovalo návľb zĺrien stanov airrformásiu otonr, b návú aien
stĺnov je k dispodcii akcionáĺom n8 nďrliadĺrutie v sídle spolďnosti v lshote {čenej na

zvolanié RVZ a Že akoionáimá právo vyäadať si kópie návĺhu stanov, pľĺpadne ich zaslanie

na ní'n uvedenú adľcsu na svoje náklady a ncbezpečenstvo|-_
.-Preds€d6 RVZ Ing. Milan Mďala vyzval akcionáĺov nĺ pĺipomienlry kNávĺtu rrapsenia

é, 3 ĺRv 7no22 k s. bodu plogranu RVZ: Zmetw s tánov spotočnosti. Akcionári nemsli äadne
pripomiartry k pľodloženému náuhu' Následne prebehto hlasorĺnie 9 !n ďo_ry*m Návrhu
_runesenia 

ú.a É bodu 5. pogrg'nu Rvz, po ktoľom tng. Milan Mačala qyhlásil výslcdky

hlasovania 3
-- Počet akoií, za ktoré boli odovzdané plotné hlasy: 8736219 (slovom oscm miliónov

sedcmstoEidsďšeďtisíc dvestodevätnásť)

-Pomsrná 
čaď ákladného imaniq ktorú odovzdagé platné hlasy predstavujú: 93,37o/o

(slovom deväťdosiattri cetých tridsaťsedern stotĺn p€'c€ĺrta} základného irnania-
---ceľový počct odovzdanych platných hlasov: 9525265 (slovom deväť miliónov
päťstodvadsaťpäťtisíc
a Pďct hlasov za schválenie preďoženébo nÁvrbu: 9 525 2ó5 (slovom dpväť miliómv
päťstodvadsďpäťtisÍc dvostošeďdesiapäť)' tj , |Wo {slovom jcdnosto poce'nt) zoelkovóho
počt'l prĺtoĺnnýoh hlasov,'-_'-"""s__ tt l 'lt ' l ' m-...'_
Ĺ. poĺet hlasov pľoti schváleniu predložnĺého návrhu: 0 (slovom nulaF*
c. Početblasov, ktoľý sa zdržali blasovania:0 (slovom
d. Pďet hlasov, ktoré neľúasovali: 0 (slovom nula)"---
--Pĺedseda riadneho valného znľomaždeĺria Ing. Milan Mačgla konštaloval" žs ľiadne vdné
áÍomažd€nie prijalo 100 % (slovom jednosto peroent) blasov prĺtomnýcb alcoionárov,

nasledovné :-----------
!

Rirdno vrlné zbľonrždcnle rcbvrľuJe zmgnu Strnov rpolďnoĺd Pb*l lĺ'
nul3dOvnO:*- 

-

- čĺsŤ. zÁrrĺnľÉ USTAIÝoVENIA, čláĺrok II. PREDMET Čnwosľĺ, doplňr$" sa toc|
ktoý zrrie nasledovne: ,, vlasblá ochranď'--_ ..'_'_-'.-
_ tioolnenie stanov u Ýl. Častĺ HOSPODÁRENIE sPoloČNosTl, čl&rok )CI(
vrľvĺnĺ},ng Ďar,ŠÍcH FoNDoV, súčasné znenie čtánku )oX sa označuje úo bod l,
dopĺňa sa bod 2, ktorý zrrie

pľíspovkov akciouáľov podľĺ $ 217a
fondu z prĺspevkov akcioĺárov zs tÍvania

*Spolďĺroď môžc vytvoľiť kapitálový fond z
Obchďĺrého zákonnÍka. Vytvoĺeĺrie kapitálového
spoločnosti musí schváliť valné ztrĺomaždenic, ktoŕbližšie unrí podnion}y jeho rytvoĺtniaa
splateĺria Na splatcnie prĺqpevku akcionára do kapitálového fondu sa primeraoc Pouĺ[jú
rutanovenia obchodného zákoonÍka o vkladoch a za kapitálový ťond sa považujú oloniboľt
splatenia. Ak to nie je v ro?pore s ustaooveniami všeobccĺre úväný ch pr&mych prodpisov,
splaÍoný kapitálový fond z príspcvkov akcionáľov možno použiť najn! na pre'rczi|clcaic
medzi akcionátov, na zvýšenie základĺrého inaniq ďebo inak' a tó na záklsdg roáodnutia
valného drromĺäonía"
- vm. ČĺsŤ. zÁvengČh[É UsTA}IoVENIA, čláĺrok )oív' zÁwnľÓľÉ.
USTA}.IOVENIE, bod 2 qrpúšťa sa text uvedený v poslcdĺrej vete, ktorá znie : 'Zpmĺ
stanov schváleĺló mimoľiadnym'vďným ďrromaäenĺm spolďnosti dň8 2t.l2.20?t"
(slovom dvadsiarcho prvého decembľa roku dvetisĺcdvadsa{ieden) a nahrádza se textom'
ktoý znic: ,, Zmena stanov schváJená riadnym vďným áĺomaždením spolďnosti dňa
2l.a6.2a22" (slovom dvadsiateho prvého jrlna rolĺu dvetisícdvadsaťdva).-
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__-K šiestemu bďu

--hedseda RVZ Ing. Milan Mačala informoval, žc predstavenstvo spoločnosti k šiestemu
bodu pľogÍamu: Náwh na vytvorenie Kapitálového fondu z príspevkov akcionárov
a schválenie poslqrtrrutia príspevku do Kapitálového fondu pľedloälo a zľerejnilo Návľt
uztesenia č, 4ĺRYZJ2022 v naslodovnom anení: o Riadne valné zbromažÄeĺlie v súlade s ust
čl' vm. bod l pĹsm. p) a ust č1. )ilx. bod 2 stanov Spolďnosti rozhodlo o vytvorcní
KapiúIového fondu Spolďnosti z prÍspevkov akcionárov. Vďné áĺomaždenie Spoloč,lrosi,
v súlade s ust. čl. uIL bod l písm. p) a ust. čl. )(D(. bod 2 stĺnov Spoločĺosti,
schvďujeposkybutie pľĺspevku do Kapitálového fondu Spotďnostĺ, &to vo formc
nepeňafuého prĺspevkr4 ktoým je pohľadávka akcionáľa PERKALLOS INVESTMENTS

-Pľ€d$oda riadneho valrÉho zhromaždeĺria lng'
pripomienky k tomuto náwhu.--.. --.-----:

Milan }vĺačala lľzval akcioĺáĺov na

--Vystupil Mgľ. Jrľaj ši*tý, MBA štatutáľny zástupca akciorráľa FtNAstsT, a.$.,
spočtom 9512747 (slovom deväť miliónov päťstodvarrásťtisíc sedemstoštyridsaťsod€mi
prĺtomných hlasov, č:'predstarnrje podiel 93,25 % (slovom dwĺťdesiaffi co1yór dvadsďplť
slotĺn percenta) na -ĺt!adĺr9m imaní Spoločnosti. Iďomtoval Rva ŤÁ po ňkovaniach.tu

'ĺoýľr 
d9šlo v posledných 30 (slovom tľidsiatioh) dňocb tan. v oĺdouĺ po zvcĺejncnĺ

Ozĺráĺrenia o konarrí ľiadnsho vďného áromaŽdenia medzi Spolďnoďou Pl""tilĺg- as.,
majoritným akcionárom spoločnosťou FINASIST, 8.S. a akciouáĺom PERIGLLoS
INVESTMENTS LIMITED došlo s veritcľom PERI(ALLOS II\tvEsTMENTs LIMITED
kdohode otom, ž dôJ^d:_s kapitalizácií vo väčšom ľozsahg ato nie lcn ohľadom istiĺy
pohľadávky vo výške 2.050-000,-EUR (slovom dva milióny päťdesiattisĺc euľo), ďe qi v časĺi
ĺ"9l _'ľ{čky vyčĺslených do z}.06.2a22 (sňvom dvadsiateho' j'rd ĺoku
dvetisícdvadsaťdva) (vo ýške celkovo 694,102 EI'JR /slovom ľesľstoaevľaoĺi*ľt5nitsŕ
sto{y euro), po odpďítaní zákonnej zľážkovej dane (vo ťške 69.410,20 BUR /itovom
šeďdesiatdcväťtisíc štyristodesať errro dvadsať ôeirtov), tfuoký na kapitalizáciu: 624.691,t0
EUR (slovom šesťstodvadsaťštyĺitisíc šesťstodeväťdesialedeĺr ewo oseĺndesiat ceotov), ryoluteda istina s rlrohni. .v celkovej výške 2,674.6gi,8o BUR (slovom dva ;i'íó'y
šeďstoscdeÍÍ'desiatšt5ľľitisíc šeďstodeväťdesiďjeden erľo osendesiu centov1. Iqpitelízácis í
tomÚo vľrčšom rozsabu oproti pôvodnému nárlľhu je v pľospech akoionárov sňbanos6 *
samotnej spolďnosti
_ Ing. Milan Mďala irrformoval Rvz, žs nĺ ocenenie po}ťadÁvky s prĺslušcnstvom bol dň8
l4.06.2a22 (slovom štľrrásteho júna roku dvetisĺcdvadsaťdva) rypňcovaný znalocký posudok
č. v2a22 analeckou organizáciou ZNÁLEX Nita, družstvo' sĺalb oaÍnbónkého l, Ňita gag
01, IČo: 47 003 065, Dóc. Ing. Jozefom Bojňansým, PhD. - osoba zodpovedná za výkoa
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:ĺlaleckcj činnosti, pričom ocenenie pobl'adávky s príslušensľvom bolo vykonané poďa staw
k3t.05.2o22 (slovom tridsiateňu prvému máju ro}u dvetisĺcdvadsaťdva). kdstavcnstvo
spolďnosti navrhlo, aby RVZ ĺoďroďo, Že bodnota pohľadávky tvoriasej nepeňažný vklad
do kryitálovébo fondu sg nemusí určiť novým zrraleckým posudkom' nakoľko hodnota
pohľadávky nĺ splatenie úvcru (s prĺslušcnswom) podľa Znluvy o posk5rtau6 úvenr dp vý*y
2.065.000,_ELJR (slovom dva milióny šeďdesiatpäťtisíc erro) zo ďia'l6.l2.20t3 (ďovom
šesŕnástebo decembra rolo dvetisícEinás$ v znení jej ncskoršícb dď*ov, sa určila
znalechým posudkom v zulade s pľávnymi pľedpismi platnými pre oceäovanie, 8 to k dátumu
nie staršiemu ako šesť mesiacov pred splatením nepeňažnébo vkladrl pĺičom nenastali
okolnosti, ktoré by lcu ďĺu splatenia ýĺazĺre zrrenili hodnotu nryeňažnébo vkladu do
Kapitálového fondu

-Mgr. Juraj Ši-rý MBA štatutárny zásfupoa akcionára FINASIST, &S' prodloäl
predsedovi RVZ ná.rľh uznesenia č,.4tRvzn022.--------
_-Prpdsoda RVZ Ing. Milan Mačala pľedľriesol valnému zhľomaždeniu návrh uzn€s€nis
é.4ľRva2o22 t*, ako ho predloäl Mgx. Jurej Široky, MBA štatutámy zástupca .alĺcionára

FINASIST, a.s. s pďtom 9 5|2 74l (slovom deväť miliónov päťgtodvaÍ'áďtiďc
sedemstoš$rridsaťsedém) hlasov, čo pĺedstawje podiel 93,25 oÁ (slovom deväťdcsiatti
cclýcb dvadsaťpeť stoťn porcentB) na základnom imanj spoločnos.ti: ,, Riĺdoc vglnó
zhÍonaždmie v súlade s ust' čl. vlu. bod 1 pĺsm. p) s ust. čl. )CIĹ bod 2 startov Spoločno*i
roáodlo o vytvoĺenĺ Kapitálového fondu Spolďnosti z pľĺspevkov akcionárov. vabé
zbľomaždenie Spoločnosti, v súlade s ust. čl. vul. bod l písm. p) a ust. čl. )(DĹ bod 2 stanov
Spolďnosti, scbvďuje poskytnutie prÍspevlu do Kapitálového fondu Spoločnosti' a to vo
forme nepeiĺaŽného prĺspevku' ktorým je pohľadávka akcionáľa PERKAtLos
I}IVESTMENTS LIMITED, síd[o: IG}IIKA PARK vIEw, BLocK C, lst flooľ, Flaŕ/oúEcc
103, Mesa Geitonia' Limassol, Cyprus, reg. č. spolďnostl: ľIE 349339' ĺtgi*ľovĺnÁ
vRogistri spoločnosť vodcnom Ministeľgtvom oncĺgii, obchodr1 priemyslu aturizmu
Cypeľskej republiky, voči Spoločnosti vo výške cclkovo 2.6?4,69l,80 EUR (slovom dva
milióny šeďstoscdemdcsiaťÍtyritisĺc šesťstodeväťdesialioden €uťo oscrndosiď ccntov),
pozostávajúca z istiny vo ýške 2.050,000,_EUR (slovom dva milióny päťdcsiattisÍc étm) a
uľokov vyčĺslených ku dňu 2a.06.2022 (slovom dvadsiateho jťma ľoku dvetiďcdvadeďdva)
vo výške 694.I02,_EUR (slovom šcsťstodeväťdesiatštyritisíc stodva curo), po odpočítaoí
zľážkovej dane 69.410,20 EUR (slovom šeďdesiatdeväťtisĺc štyľistodesať erro dvsdsď
ccntov) podľa všeobeone záväzrých prárnyoh prcdpisov (ďďej len ,ľohľadóvka" alebo
,'it{epeňažný vklad''), pĺedsĺawjúca pobľadóvku na splatcoie úvcnr (s prfslušenstvon) podľa
z.mluvľ o pos$rtnutĺ úveru do výšky 2.065.000,-EUR (slovom dva milióny šeďdesiďpäťtisíc
euľo) zo diĺa 16.12.2013 (slovom šestnásteho decembľa ľo}u dvctiďctináď) vznenĺ jcj
neskorších dodatkov' Kapitáloý ťond vywoľený ýmto Roďrodĺrutím sa považuje za rylaloný
momentom nadobudnutia účinnosti Zmluvy o vklade pohľadávky do kapitálovéb fonú\
predmetom ktorej bude vklad Pohľadávky akcionáľa PERKÁLLOS INVESTMENTS
LIMITED vďi Spoločnosti do lkpitálového fondu Spoloč'nosti. Riadne valné zhĺonaždenig
mz.hodlo, že hodnota Pohľadávky sa nemusí rľčiť zĺ'ďeckým pozudkom, ľrakolto hďrcta
pohľadávky na qplatenie úveru (s príslušenstvom) podľa Zmluvy o poslqrorutí rfugnr do výilry
2.065.000'_EUR (slovom dva milióny šesťdesiaryaťtisĺc errľo) zo dila 16'12.2013 (slovom
šestnásteho decembra roku dvctisíctrinásQ v arení jej neskoršĺch dodatlrov, ss uĺčils
zĺrďeĺkým posudkom é. tna22 vypľacovaným dňa 14'06.2022 (slovom štľnásteho júna roku
dvetisícdvadsaťdva) znaleckou organizáciou zNALEx Nĺtrq druĹstvo' sídlo
Damborského3,Nita949 ol, IČo: ĺz o03 065, Doc. Ing. Jozcfom Bojňanslcým' Pt'D. -
osoba zodpovedrú za výkon znaleckcj činnosti, v súlade s prá'mymi prcdpisĺĺti plaŕnými pľe
oceňovanie, a to k dátumu nie staršiemu ako šesť mesiacov pľed ĺplatením nepeitaäébo

I
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vkladu pričom nenastali okolnosti, ktoré by ku ďtu. splateĺria ýľazne zmenili hodĺtottl

nepeĺaa'ého vkladu do Kapitálového fondu Spoločnosti."'_:_-_-_'__
---vs't i členovia predstaíenstve Inď Roman Šustek, predseda predstavonstvq Ing. MIa1
Mačala" podpredscäa predstavenstva a Ing. Leonaľdo Vďois, člcn pľedstavcnstvq lltoľĺ boli
prĺtomnĺ na rokovarrí ňad'rebo valného zľrromaždenia vyjadĺili sú}rlas s náwbom Mgr. Juraja

ši*kolo, MBA štatutámeho zástrrpcu akgionára FINASIST, &S..7
_-Prods€da RVZ Ing. Milan Mačala dal ĺrásledne hlasovať o Návrbu na qrtvorcĺrio

Kĺpitálového fondu ž prĺspevkov akcionárov a schválenic poskytruti1 prÍ9pwku d9

xapĺtaoveľ'o fondu v' aíenÍ, ako ho pĺedloälo pĺedstavenstvo spotočĺrosti aako bol

áerejneny návľh uanesenia č,. 4tRvzJzonl*bmuto bodu programu 9s!|o;1e: ,, Riadge

vďnď ďrĺbmaždenie v súlade s ust. čl. VIII. bod 1 písm' p) a wt. ,čl. xDĹ bod 2 stanov

Spoločnosti roďrďlo o vytvoÍení Ifupitálového fondu Spoločnosti z pĺľíspevkor' akcionárov.

v'ĺne ďrĺomaäenie Spoĺočaosti, v súlade s ust. čl. uII. bod 1 písm. p) a ust. č1. xD(. bod 2

stĺĺtov Spoločnosti, schvďuje pos\rtrutie prĺspevlu do lfupitálového fondu Spoločnosti' ato
Yo forme nepeňažĺrého pĺipevlnĹ któľym je pobľadávka akoionára PERKAttos
I}'IvESTMENTS LIMITED, sĺdlo: KAIÝIIG PARK vIEw, BLocK c, lst Ílooľ, Flďofficc
l03, Mesa Cleitonia' Limassol, Cyprus, reg. č. spoločnosti: tIE 349339, ĺegisbovanÁ
vRegisti spoločĺrosť vďenom Ministerstvom eneľgii, obchodrl pľie'ĺryslu atrľizuru
cypcrstej repubtiky, voči Spoločĺrosti vo ýške 2.050.000,00 EUR (slovom dva milióny
páŕaoiatiisíc erľo) (ďalej lcn 

'ľohl'adávka* 
alebo ,, Nepoňažrý vklad* )' prcdsawjúcc

int'ľuĺĺntu nĺ splaterrie úveľu (s pľíslušenstvom) podľa Zmlryy o pos$rtnrĺítveru dovýey
1.oos.ooo,_BtlR (slovom dva milióny šesťdesiatpäťtisĺc euro) zo dlta ló'l2.20l3 $lovom
šcstnásteho dcceĺĺrbra ľolu dvetisíctinásť; v znenĺ jej neskorších dodaÍkov. I{apitáloý food
vytvorený týmto Roďrodnutĺm sa považuje za splaĺerrý momentom ĺadobudnutie účinnosti
Zmluvy o vklade poht'adávky do kapitálového fondu, pĺedmctom ktoryj bud€ vklad
Pohľadávky akcionáľa PERKALLOS IN\|ESTMENTS LIMITED voči Spolďnosti do
Ifupitálovébo fondu Spoločnosti_'C_"-_--- _'-"-'
-_ýýsteĺty túasovania k nĺvrbu Uznoĺcnĺr č. 4tRv7.,ľ2v22, pľtdločoJĽo
prcdĺtrvoĺrtvom:
--Pďet akcií, za ktoĺé boli odovzdané platné.hlasy z 8 7 36 2l9 (slovorn oscm miliómv
sedemstotidsaťšesťtisĺc
_PomerÍÉ časť ZI, ktoru odovzdané platré hlasy pľedstavuj,Ú:93,37o/o (slovom delvťdcsiattri
celých tidsaťsedem stotín percenta) ZI

-Celkoý poč€t odovzdaných platoých blasov: 9525265 (slovom deväťmiliónov
päťľtodvadsaťpäťtisíc dvestošeďdesiatpäQ-- __'L-'---
a. Počet hlasov za schválenie preďoženébo náwhu: 0 (slovom nula}'-"
b. Pďet !úasov proti scbváleniu prodložeĺrého návľhu: 9 525 265 (slovom devťmiliónov
päťstodvadsaťpEťtisíc dvestošcďdesiapäť;, tj. 10ľ/o (slovom jednosto percont) z cclkovébo
pďtu prĺtomných blasov,
c. Pďet hlasov, ktoý sa 7fuŽeli hlasovania: 0 (slovom nula}---_
d. Počet hlasov, ktoré nehlasovďi: 0 (slovom nula).--__- --ffi-
-PÍ€ds€da ňadrreho valného zbľomaäcnia Ing. Milan Mačala konštatoval' žo dadlo valné
z.hĺomaäenie nesc.h.vtlilq Nfinh ns YytvoÍ€nie lbpitátového fondu zpríspevkov akgionáĺov
a scbvátenie poďqĺtnutia prĺspevku do lkpitátového fondu v znenĺ, ako ho prodtoäIo
predstavcnstvo spoločnosti. *-----

..-Predseda RVZ Ing. Milan Mďala dal htasovať o nÓvrhu nr vytvoľcnic lúpú6hĺÝóLo
fondu z prfupcvkov akcionĺrtv a schvilonle poĺlrytnutir prísp€vlnt do l&pttllovfu
fondu trlĺn rko ho pľedloäl ekďonĺr FINASIST, r.ĺ. vlastniaci 9 512747 (slovom d€ĺvnť



EIu--

Ôsma smna
milióaov päťstodvanáďtisíc sedemstoštyridsďsedem) hlasov, čo predstawje

(slovom deväťdesiatEi dvadsaťpäť gtotÍn peÍaenta) na základĺrom i'na[ĺ spolďnosti

pnamo na rokovanĺ vďného

podiel 9325 %

Po vykonaníhlasovania RVZ pľijďo nasledovné_ďr-#

iĺtr{AslsT r.g.:

-_ Poč€t akcií, za ktoré boli odovzdané ptatné hlasy: 87362|9 (slovom oscm miliónov

sedemstoEidsaťšesťtisíc dvestodevätnásQ__- -_--r't'..- -
_PomernÁ časť ákladnébo imania' ktoľú odovzdané platné hlasy predstavujú: 93,37oh

(slovom deväťdesiattri celých bidsaťsedem stotĺn pcĺcenta) základrrého imania-'-

-Celkový poč€t odovzaanych platrých hlasov: 9 525265 (slovom devľď miliónov

päťstodvadsaťpBťtisíc dvestošesťdesiatpäQ_'-_'-:_--'__' -'-_-"_-
a. Počet hlasov za scbválenie preďožľného oáwbu: 9 525 265 (slovom dcväť milióoov

|aľstoovaĺsaťpäťtisĺo dvestoľeďäesiapäť), tj. 1o0% (slovom jednosto pcĺccuQ z cclkovébo

počtu prítomných ľtlasov



Deviatasetta
b. Počet hlasov proti scbváleďu preďoženého náwhu: 0 (slovom nula)*'-
o. Počet hlasov, ktoý sa zdräli hlasovania: 0 (slovom

d' Počet hlasov, ltoré nehlasovali: 0 (šlovom

-Pľedseda ria&ebo vďĺého ďľomaŽdenia Ing. Milan Mačďa konštatoval, že riadne vďné

zhÍonsždenie scbyálito uznesenie č,, 4{Rvaz022 v meĺol talq ako ho pĺeďoäl akoionár

FINASIST, Ĺs. vlastniaci 9 512747 (slovom deväť miliónov päťstodvanáďtisÍo

sed€mstsŠtJridsaťsedom)
celýcb dyadsaťpäť stoťn

hlasov, čo predstawje podiel 93P,5 o/o (slovom
prijalo

deväťdesiatti
percenta) na ákladĺrom imanÍ spoločnosti, 1007o (slovom

jďnosto percent) hlasov pľítomných akcionárov

-osvodčovaná 
časť Rvz bola ukončená o 10.50 hod. a predseda RVZ Ing. Milan Mačď8

ďatej viedol ľokovanie riadneho valného zhromaŽdenia podľa pPgran}_a po pÍsÍokoYsnÍ

vše&ýcb bodov pÍogľamu prďseda RVZ lug. Milan Mačala poďakoval pľĺtomným

akcionálom za oktĺvnu účasť a riadĺre valné zhĺomaždenie ukonóil.-ĺ-_Ĺ-ĺo

-_Učasmíci splnomocňujú notára a súľrlasia s ým, aby ástenú chybu v písaĺrí, pďĺta'í
glebo inú z'"j*ĺ' nespľávnoď notár opravil dolož.kou pod skončeĺrý text tejto notár*ej
ápisnicevmys1e$43ods.2zák,Ó.323/|992Zbvaenlnoskoršíchpĺedpisov.-€#

--Učastnĺci stŕrlasia s použitím ich osobných údajov pre rlčely tcjto notáľskej zápisnice v
súladesprĺslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z, v platnom zľreď o oobraĺp
osobnýoh údajov.--- -
_Účastnĺci ýslovne vyhlásili, že boli pred začatím úkonu notáľom poučenÍ a oboznámmí
o ďmene notára v zmysle rrstanovenia $ 95 Notárskeho poriadlu a s výškou poistnébo LrJŕtĺl
a poisťovňou, v kloľej je notár pristený pre pľípad škody spÔsob€nej v súvislosti so spĺĺrnÍm
tejto notórskej ápisnice.. '''F'--"" -ď"E_

--o tom som tlito notársku zápisnicu napísďa' účastnÍkom rrysvetlila, účasŕnÍoi si ju do8lovrc
prďĺtali, jej obsahu poroanmeli, jej obsah schválili a l:torĺ ju na zĺrak súlrlasq plcdo mnou
notárom JUDr. AJenou Moýčkovou vlastnoručne podpísali: pľedsďs Rvz Ing. Milan
Mačata a ryisovateľ JUDľ. Jana ostatríková v Notárskom rtrade JUDr. Aleny Moýčkovej..-

Nitre dĺla z8.a6.20z2

Ing. Milan Mačala - predsďa RVZ:

JUDr. Jana Oststniková - ápisovateľ:

o) t

N MO
ĺÁR

JUDr.



Notáľsky centrálny ľegisteľ tistín (NCRJs)

osvEDČENIE

Notáľsky úrad: JUDľ' Alena Motyčková, sídlo: Štefánikova 76152' Nitra,
Slovenská republika

Spisová značka notáľa (N): N |7912022,

Spisová značka (NZ): NZ l8523/z02z

osvedčujem, že tento odpis noĺárskej zápisnice (spolu s prílohami) sa doslovne zhoduje s jej
prvopisom (spolu s prílohami) registľovaným a rrloŽenýrn v elektronickej podobe v Notaľskóm
centľálnom registri listín pod spisovou značkou NCRls 18957/2022.

Nitra dňa 28.a6.2022
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li do siĺuácle, ako mlnulý rok,
ľďft*ĺ čo plyn predáva1ú,
ho mall v zásobnĺkoch mál-o
a všetci sme Épli. Védeli sme,
na čom sme, äle nepoľebuje
me anova zaŽívaťta-kéo smesy.

Nenq'ú tnaťfudla streg
z2O. m{a?Tedaztobo
d sĺ podaľĺ Ruĺom plyu

. zaptndťŕ
ToJe trybavelé, platba už lšla.
Faltún za aprítje zaplatená
a ďalšla sa plaí 20. Juna.

Cĺ nápad bolo pozrnnle
Gelssenovcov. na Slovensko?
MôJ.

Aboldobľý
Jasné'_v Dubaji som sa lÓ spý
tal' !l by nechceli prĺsŕ na nie
koRo dnĺ na Slovensko, na_
lďiť tu dlet a puĺdŕ ho v ich
reláciĹ Ľľtememú sledorra.
nosŕ majú päť dli0nov. Prlla.
_li 

p'ozr4nle, pľlšll, uou ru ý-
d€ň a nenatočllijďen, ďe tri
ďely a odvysiela'rl iďr na bu_
dúd ĺok Je to dobľá rek]a-
ma, ak príde lenJedĺro percen-
to z ých, čo to pozenjú, tak
na Slovensko prĺde So_tisÍc tu.
ľistov. Ák pribudne o SO_tisÍc
viac návštev, tak to státo za to.

MnohÍ hororla, že toJe
zvlášhy vkw a spocbyb_
ňqJÚ' d toJe na riľovnl
Eúnisri.
Jasné' kecajú' rozprávaJú a ore
slovenslcý cesĺovný ruch snĹa.
viU figu borovrÍ. Ivludrujú po
soc-iálnych sieťach a inak ani

prsto.m nepohnú,ja som as-
poň spravil niečo konkébre.
Dietysú natočené, musia sa .

postrihat, odqaielať a bude.
lt']Dočulĺ ste sl q' l<rĺdku,

že ste neboll v parlamente
na pľq|ave u}ľ4flrukého
preddcnta Volodyrnyľa
Zelenského-
Mal som pracovný program.
Preziĺlent}e tam ĺovnako ne.
bola a mala ten kance!ársku
pľácu. obem toho prezident
Zeleĺs\,j hovoril k poslan.
com, ja som člen vlády, nie
som poslanec.

čo hovorÍte na to, že mi_
nlster ínandí o vás hovoľi,
že clránlte zbohatlíkov?
Tq že chránim zbohatlĺkov'
sú lacné popul'istické ľeči. Ja
chránim fudí, ktorí woľia hod-
noty a' samozrejme, sú me.
dzi nimi ÚspešnÍ, aj extrémne
uspďnĹ korÍ v živote veh do_
siahli. Neúďm najmenší dô.
vod vymýŠhťnové dane, aby
sme penlaze zobrali ľým, ko-
rÍ boll Gpďnejšĺ ako väslna.
Naopak, dožičme im, nech sú
dobrým pľfl<tadom pre nďu
spoločnosť _ aha, oplať sa ti
maka( oplatí sa ti njďo do.
sĺahnuí a nemusB ma( srach,
Že potom príde nejaký truľo
a vymyslĺ nejakú daň a ozbĺia
ťa o tie peniaze. Toje nestanle
íspechu Pľeto plaÚ, Žc SaS je
protl v1Éšíĺn daniam, proti no.
vým danlam' TŤeba sa prikný-
vaŕtakou peľinou, aku máň
k dispozícii - to často hovo-
rĺ lgoľ Matovič, no tak tam má
mzpďet a s nĺrn nech hospo_

'dáľi. ľvtožno by pomohlo me.
nej mĺňať na hlúposti a potom
nebude treba zvyšovať dď'

IGátko pľedlým ste
nawhll anýšente živobrého
mlnlrua. Veľonilo Remlšová
(za fudÍ) bovorí, že ta} bv
sa slahlo na nezdanttebé
mlnlnum a dlera v rozpoč-
tc bybďa pol mitlaľÚylur,
prcto sa loďÍda roďroďa
touto cestori neJs(.Je to
pravda?
Nás teraz ča.ká výpadok t,3 ĺni-
liardy euľ. My sme povedali:
Veďsi poradzĺne, koľko tam
chceme daťpeňazí - napríklad
30o miliónov eur. a nastav'ne
tie pararnene ak, aby to bola
tá suma.Je to súčet pomeme
jednoduchých čĺsiel.
o^uŤo[ta lúva h.&ĺa

0zNÁMtNlE 0 K0}lAl'lĺBIADNTHO VALIIÉľo
f'ĺtd;Uitnllľc
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- Pl<rsllklr,o-9. PLASTI KA , a.s.
NoVozÁMocKÁ 222c, g4g 05 NITRA 5' Slovenská republika

Zapisovateľ:

Predseda RVZ:

Listina prÍtomn ch na riadnom valnom zhromaždení Plastika, a. s. 21.06.2022

JUDr. Jana ostatníková

lng. Milan Mačala

Podpis
akcionára/
splnomocnenca
akcionára

Menovitá
hodnota
akcií

8.164.210

651 111

697 42ffi

12 518

Menovitá
hodnota
jednej
akcie

1,00

3,00

2,00

2,00

Počet akcií

8ĺ64.210
ks

217 037 ks

348 713 ks
I

5 259 ks

osoba konajrĺca za akcionára:
obchodné meno,sídlo Po/
meno,priezvisko bydlisko FO

Mgr. Juraj širok , MBA _ predseda
predstavenstva,

-

Mgr. Juraj MBA- predseda

Mgr. luraj širok , MBA - predseda
predstavenstva,

Mgr. Juraj širok , MBA- predseda
prédstavenstva,

sÍdlo/lčo/bydlisko
Akcionára

Trnavská cesta
271A,83t04
Bratislava
lčo:rs 7o3 661
Trnavská cesta
27lA,83t0p_
Bratislava
lčo:es 7o3 661
Trnavská cesta
27lA,83t@-
Bratislava
lčo:gs 7o3 661
Trnavská cesta
27lA,83t0p.
Bratislava
lčo:gs 7o5o27

Názov akcionára:
obchodné meno
právnickej osoby/
meno, priezvisko
fyzickej osoby

FINASIST, a.s.

FINASIST, a.s.

FINASIST, a.s.

Druhá strategická,
a.s.



El=lPlostiko

ĺuÁvnx uzNESENlA
valného zhromaždenia k bodu 1 programu

riadneho va l ného zhromaždenia zvola ného na 2!.06.2022
,,otvorenie. vo|ta orFánov RVZ"

Predstavenstvo spoločnosti Plastĺka, a.s' navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu schváliť
nadpolovĺčnou väčšĺnou hlasov prítomných akcionárov nasledovné:

Uznesenie č. 1/R\z/2022:

,,Riadne valné zhromaždenie volí:
- !n8. Milana Mačalu za predsedu riadneho valného zhromaždenia,_ JUDr. Janu ostatníkovú za zapisovateľa,
- ln8. Romana Šusteka a tng. Jozefa šnegoňa za o'e]ovateľov zápisnice,
- lng. Sylviu Rajtarovú a Mgr. Lukáša Hrkeľa za osoby poverené sčítaním htasov."

V Nitre dňa 09. o5.2o22

Plastika, a .s.

lng.
predstavenswa podpredseda predstavenstva



'inI. '

Vlisledkv hlosovdnlo 7 k Uznesentu č. l/RW aa^.

a. Na hlasovaní boli orítomní akcionári s celkovým počtom akcií 8 736 219 ks predstavujúcich 9 525 265
platných hlaso4 teda 93,37 % základného imania Spoločnosti,

b. za schválenie predloženého návrhu hlasovalĺ akcionári vlastniaci 9 525 265 hlasoq teda 1oo%
z celkového počtu prítomných hlasov,

c. proti schváleniq predloženého návrhu hĺasovali akcionári vlastniac| 0 hlasov, teda o,oo %
z celkového počtu prítomných hlasov,

d' hlasovania sa zdržalĺ akcionárĺ vtastniaci 0 hlasov, teda o00 % z celkového počtu prítomných hlasov.

JUDr. Jana ostatníková

Predseda RVZ: lng. MiIan Mačala

Zapisovateľ:



INTERAUDIT Group9 S.ľ.o.
š"o.o"" t02t 

^rBľatislava

sPRÁvA NEzÁvIsLEHo AUDÍToRA
Štamuĺmemu orgánu a v'ýboru pľe audit spoločnosti Plastika, a. s.

Správa z auditu účtovnej závierlĺy

PodmienenÝ nÁznr
Uskutďnili sme audit účtovnej závierky spolďnosti Plastika' a.s., Novoámuká222C, 949 05
Nitra' IČo 0o l52 78l (,,Spolďnosť'), Ĺtoľá obsahuje súvďru k 3 l . decemb ru 202l , wkazziskov
a strát za ľok končiaci sa k uvedenému dátumr1 a poznámky' ktoré obsahujú suhľn výzĺramných
účtovných ásad a účtovných metód.
Podľa nášho nÄznru,9qry vplyvu skutďnosti opísaĺrej v ďseku ?ÁkJadpre podmienaný názor,
pľiložená účtovná ávieľka Po9kytuje pravdiý 

" 
u'ňy obraz nĺrancnój 

'ít 'ĺ"i. spoiočnosti
Plastika' as. k 3l. decembru 202t, výsledku jej hospodálenia a peňaäý.litokon za ľok končiaci
sa k uvedenému dátuĺru podľa zákona č. $tn}ozZ.z. o Ílčtovĺičtve v áenĺ nesko*ích pľedpisov
(ďďej len,'zákon o účtovníctve..).

Základ prc podmienený názor
Spoločnoď má v súvďte vykázané vlasmé imanie vo výške - 3 27o tis. €. Upozoňujeme na
skutďĺroď, Ťsúby spoločnosti v sledovanom oMobí boťďzke, fu bolo sposouene nepĺLnivym
vývojom v oblasti ry._ty a pľedaja plastoých výľobkov. Spoločnoď 

" ',ic.*o'tĺ 
n ao''ŕ6.

potebné tržby na pokrytie nákladov vynďožených na ircvádzku a árovď nedisponuje
peňaŽnými pľostriedkami zprcvádzkovej činnosti na splácanie úväzkov. Spoločnoď po''t'pň"
aih$e objem ňväzkov.predajom nepotrebného ma;j*u. Táto situácia o"-'rqi., ĺ" .*ĺ'fu;.
neistota' ktoľá môže Yytolď pochybnosti o schopnosti špobč,nosti naďďej neprctrzitä pokraĺovď v
činnooti. Spolďnoď má rypracované strategické posnlpy, kto.ýď ciôľom je stabiliácia
spoločnosti.

Arrdit me rrykonali podľa medzináľodĺrých audĺtonlcých štaĺrdaľdov (International Standards on
Auditing' IsA). Naša zodpovednoď poďa ýchto standaraov;e uvedená v ďseku Zodpovednoď
audílora za audit účtovnej ávieľky. od Spotočnosti sme neávislí podľa ustanovení zákona č.48nu5 o štatrrtárnomauditeao anencadoplncďákoné.43lľ20ozz.zoúčtovďcwev znenĺ
neskoršĺch predpisov (ďďej len ,y'kon o štatrrtárnom audite*) ýkajlicich sa ďky, vrátane
Etického kódcxu audítora' ľclevantných pľe náš audit účtovnej zav{etý a splnili smďaj ostatné
poäadavky ýchto ustanovení ýkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audílorské aorazy, tĺoĺe
sme áskali' poskytujú dostatočĺrý a vhodný zÄkJadpÍ€ Í'áš podmienený aÄzoĺ.

Kľúčové zálditosti arrditu
Kľúčové álEŽitosti auditu sú záleätosti, ktoré su podľa ná!!ho odborného posudenia v nďom
audite t!čtormej ávierky zabebŕobdobie najzávažnejšie. Týmito áleätoďami $ne sa zaoberali
v súvislosti s auďtom účtovnej ávierky ako celku a pri fórmulovaní nášho názoru na ňq ale
nepoďsytrr{erne na ne samostahý nÄmr.

ocenenie dlhodobého finančneho maj etht
Pozri časť ll _ Poúité. ĺúčnyté zásdy a tbtovné metódy a časť ltl' bod 2 DIMobý .frnoúny mqjetok
v poznámkach k individuáInej účtovnej závierke.



Podielové cenné papiere a podiely
v dcérskych účtovných jednotkách sú
ocenené metódou vlastného imania podľa
hospodárskych ýsledkov tejto spoločnosti,
vykázaných v účtovnej ávierke.
Precenenie finančných investícií metódou
vlastného imania a súvisiace úpravy
ocenenia môŽu byť subjektívne. Toto
tvrdenieje anásobené, keď sa trh spolieha na
ocenenia zaloŽené na modeloch alebo
situáciách s nízkou likviditou ďebo
obmedzenou možnosťou získat' ceny
z funkčného trhu.
Z dôvodu dôleätosti finančného majetku
asúvisiacej neistoty odhadu ide okľúčovú
áleätoďauditu

Vyhodĺrotili sme nastaveĺrie a otestovali
efektívnosť interných konbol v rámci oceňovania
údajov a overovania cien.
Vykonati sme dostatočné postupy v oblastiach
vysokého ľizika a odhadov. Nďe postupy sa

zamerali na porrovnanie úsudkov spoločnosti na trh
a na neávislé ocenenie.
Aby sme mohli lyhodnotit' správnosť ocenenia
ďhodobého finančného majetku, otestovali sme

hlavné vstupy, predpoklady a modely pouzité pri
ocenení, pričom sme nďe výsledky porovnali
s ocenením Spoločnosti.
Zamerali sme sa na to, či zverejnenia Spoločnosti
v ľámci účtovnej ávierky vo vďahu k oceneniu
ďhodobeho finančĺrého majetku sú v súlade
s účtovnými poäadavkami Zákotwo účtovníctve.

Vyhodnotili sme nastavenie a otestovali
efektívnoď inrcrných kontrol v rámci hodnotenia
an[žsnia hodnoty.
Vykonali sme dostat'očné posmpy pri testovanĺ
v oblastiach náwhu a prevádzkovej efektívnosti
kľúčoých konÚolných PostuPov, ktoré zaviedol
manaänent Spoločnosti.
Aby sme mohli vyhodnotiť správnoď výpočfu
opravných poloäek k pohľadávkaĺn' testovanie
zahŕrlalo kontnoly v súvislosti so rcstavením
malaÍnu pohľadávok ajeho konrolq mďódy
stanovenia vyšky opravných poloäek' previerku
a schvďovanie ýsledkov hodrrotenia aiŽsĺna
hodĺroty pohľadávok m strany vedenia
Spolďnosti. otestovali sme hlavné vstupy,
predpoklady a modely pouzité pri ocenení, pričom
sme naše výsledky poľovnali s ocenerrĺm
Spoločnosti.
zameÍali sme sa Dt to, či zľeĺejnenia Spoločnosti
v rámci účtovnej ávierky vo vďďru k oceneniu
pohľadávok sú v sulade s učtormými
poäadavkami äkona o tlčtovníctve.

oprnné položky k pohľadávkam
č8sť Il - Potžité účtowté z,bdy a účtowé metódy a časť IIL bod 4 Pohľaúivky v poznámkach
k individuálnej účtovnej ávieľke.
opľavné poloäcy k pohľadávkam je
zubjekťvna oblasť z dôvodu vysokej úrovne
usudku manaänenfu pri ich určovaní.
Identifikácia áodnorcnia a stanove,nia
realizovueľnej hodnoty sú vo svojej podstate

neisté pÍocesy obsahujúce rôzre predpoklady
a faktory, rrráÍane finančnej situácie
obchodného paÍtnera a ďakávaných
budúcich ľňahých tokov. PouŽitie ĺôzĺtych
oceňovacích tecbnĺk a predpokladov môže
!.ytistiť do značne ďlišných odhadov
op'rarmých poloäek.
Zdôvodu dôležitosti pohľadávok
a zuvisiacej neistoty odhadu ide o kľričovú
álcätosť auditu.

orgán je zodpovedný za zostaveĺrie tejto účtovnej ávierky talq aby poskytovala
pravdiý a veľný obľaz poďa zäkoĺla o účtovníctve a za tie intemé kontnoly, ktoľé povaŽuje za
potÍ,ebné na zostavenie účtovnej zívleĺĺky, ktoľá neobsalruje v,ýzÍ'anné naprávnosti, či tlŽ v
dôsledku podvodu alebo chyby.
Pri zostavovaní trčtormej ávieľky je štatutárny orgán zodpovedný za ďrodnorcnie schopnosti
Spoločnosti nepretržite pokľďovať vo svojej činnosti, za opĺsanie skutočnosd ýkajúcich sa
nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné' a za pouŽitie predpokladu nepĺetržitého
pokľačovania v činnosti v účtovnĺcwe, ibaŽe by mal v úmysle Spločnoď zlikvidovať alebo
ukončiť jej činnoď, ďebo by neĺnal inú ľealistickú možnosť než tak uľobiť.



Zodpovednosť audítora za audit účtovnej ávierky
Nďou zodpovednostbu je získať primerané uistenie, či účtovná zÁvieĺV'a ako celok neobsďruje
výaramné nesprávnosti, či uŽ v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať spráw audítora" vrátane
názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa' ale nieje zĺrukou toho, Že audit vykonaný
podľa medzinárodných audítorských Štandardov vždy odhatĺ výanamné nesprávnosti, ak tak;
existujú. Nesprávnosti môŽu vzrriknút' v dôsledkupodvodu aiebo chyby äu výmamné sa
povaŽujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakáváť, Že jednotlivo aíebo v súhrne by mohli
ovplyvniť ekonomické rozhodnutia pouŽívateľov, uskutočneňé na áklade tejto účtovnej ávierky.
V rámci auditu uskutočneného podl'a medziruĺrodných audítorských štandardov. počas celeho
auditu uplatňujeme odboľný usudok azachovávlame pľofesionálny skepticizrrrus. okem toho:o ldentifikujeme aposudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či uŽ v

dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorskj postupy reagujúce
na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy,ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie
zĺkladu pre ruĺš názsr- Riziko neodhalenia výzĺramnej nespľávnosti v dôsledku_podvodu je
vyššie ako toto riáko v dôsledku chyby, pretože podvod môŽe zahfilať ta.|nĺ dohoau,
falšovanie, úmyselné vynechanie, nepľavdivé vyhlásenie alebo obídenie intemej kontroly.o obozľramujeme sa s internými konrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navľhnúť
audĺtonké postupy vhodné za daných okolností, ale ďé za účelom vyjadrenia názoru na
efektívnosť interných konrol Spoločnosti.

o Hodnotíme vhodnosť pouŽiých účtovných ásad a účtovných metod a prímeraľrosť
ttčtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií; uskutočĺrené štatutárnym
orgĺĺnom.

o Robíme závet o tom, či štatutĺĺmy oľgán vhodne v účtovnícfue pouŽíva prďpoklad
nepretľžitého pokračovania v činnosti a na áklade získaných auaĺtorslcych dôkazov áver
o tom, či existuje ýnarnrúneistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by
mohli výzrramne spochybniť schopnoď Spolďnosti nepretržite pokrďovať v činnosti. At
dospejeme k áv9ru Že ýzľramná neistota exisnrje, sme povinnĺ upozomiť v našej správe
audĺtora na súvisiace informácie uvedené v rlčtovnej áviôrke ďebo, ak sú tieto ĺďônirĺcĺe
nedostatočné, moďfikovď náš názst. Naše ávery rycľuĺĺlzajú z arrdítorských dôkazov
dskaných do dritumu vydania nďej sprály audítoľa Budúce udďosti ďebo oĹohosti však
môäl spôsobiť,žE Spoločnoď prcstane pokračovať v nepletŽitej činnosti.o Hodnotíme celkovú prezentácit1 štrukturu a obsalr účtovnej ávieľky wátane informácií
v nej uvedenýc[ ako aj to, či účtovná ávierka zachytáva uskutďnené transakcie a udďosti
spôsobom, ktorý vedie k ich ve1é1!-b.."eniu.

S osobami poveľenými spravovaním
a hamonogľame auditu a o
nedostatkov internej kontroly,

okrem iného o plánovanom rozsalru
auditrl vrátane všetkých významných
zistÍme.

osobám poveľeĺrým spravovaním tieŽ posýtujeme vyhlásenie o toĺľl' že sme qplníli prĺslušné
qoäadavky ýkajúce sa neávislosti, a komunikujeme s nimi o všetkých 

'd*o"ti s inýoh
skutočnostiacb" pri ktoých sa mofuo opodstatnene domnievať' Žr majú"pli.v na našr neávislóď,
ako aj o prĺpadných súvisiacich ochranných opatreniach. Zo skutďností ŕomrnkovanýchosobám
poveĺeným spravovaním uľčíme tie, ktoré mali najväčší ýataĺn pri audite účtovnej ávierlry
beŽného oMobia' a preto sú kľúčovými zĺleätoďami auditu.

Tieto. áleätosti opíľm9 v našej spnĺve audítoľa' ak ákon alebo iný právny predpis ich
zverejnenie nevylučuje' alebo ak v mimoriadne zriedkaých prípadoch oň"hoa"lme, žs určitá
áležitosť by sa v nďej správe uvieď nemala' pretóze moaro odôvodnene očakávať, že
nepľiazľrivé dôslcdkyjej uvedenia by preváŽili nad vérejným prospechom zjej uvedeĺria



Vvmenovanie a schválenie audítora
Za štatutáľneho audĺtora sme boli vymenovaní štatutárnym orgáĺrom spoločnosti dňa2.9.202l na

základe nášho schválenia vďným ďlľomaäenĺm spoločnosti.

Konzistentnoď s dodatočnou správou pre Výbor ore audit
Náš názor auďtora vyjadrený v tejto správe je konzistentný so správou vypracovanou PÍB Výbor
pre audit spoločnosti, ktoru sme vydali v ten isfý deň ako je dátum vydania tejto správy.

Neaudĺtorské sluŽby
Neboli poskytované zakázľtné neaudítorské sluŽby uvedené v čláĺrku 5 ods. l Nariadenia
Európského paľlamentu a Rady (EU) č. fl7nu4 m 16. apríla 2014 o osobitných poäadavkách

ýkajúcich sa štatutámeho auditu subjektov verejného áujmu a pri ýkone auditu sme mstali
neávislĺ od spoločnosti.

Soráva k informáciám. koÉ sa uvádzajú vo v.Ýročnej správe
Šatutĺmy orgán je zodpovedný za informácie uvedeĺré vo výľočnej spľáve, zostavenej poďa
poäadaviek úkoĺno účtovníctve. Náš lyššie uvedený názor na účtovnú závieľku sa nevďďruje
na iné infonmácie vo výročnej správe.
V súvislosti s auditom účtormej ávierky je nďou zodpovednosťou oboaámenie sa s informáciami
uvďeirými vo ýročnej správe a posúdenie, či tieto infoĺrnácie nie sú vo významnom nesúlade
s auďtovanou účtovnou ávierkou alebo nďimi pozĺratkami, ktoÍé sĺne dskali počas auďtu
úČtovnej ávierky, ďebo sa inak zdajú byť ýinanne nesprávne.
Posúdili sute, či výÍočná správa Spoločnosti obsaľruje infoľmácie, horých uvedenie vyäduje
ákon o účtovníctve.
Na áklade pľác vykonaných počas auditu účtovnej zívietky, poďa nášho názoru:
- informácie wedeĺré vo výročnej spľáve zostavcnej za rok 202l sú v sulade s účtovnou ávierkou
zadaoý rok'

_ výTočná správa obsďruje inforrrácie pďľa zákona o učtovnĺcwe.
okÍsm toho, na áklade našich pozrratkov o účtovnej jednotke a sifuácii v nej, ktoré sme dskďi
počas arrditu účtormej ávierky, sme povinnĺ uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo

ýľočnej správe, ktorú sme obdľäli pľed dátumom vydania tejto správy audítora- v tejto zuvislosti
necxisn{ú zistenia' ktoÉ by sme mali uviesť.

Bratislavq 28. aprĺl 2022.

lng. Vladimír Kolenič
Zodpovedný audítoľ
Licencia SKAU č.203

Overovateľ: Group, s.r.o.
Šancova louA\ 83l 04 Bratislava
zapísaná v oR okresného srrdu Bľatislava I,
oddiel Sĺo, vloŽ}ač. 16969/8
lČo: ts 743 409
Licencia SKAU č. tó8
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1. PRoFIL sPoLočNosTI / CoMPANY PRoFIL

l.LZákladné údaje o spoločnosti / Data on the company

Spoločnosť Plastika je zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka
č.183/N.
The company is registered in the Commercial Registry of the District Court Nitra, Division Sa, Inseftion
No. 183/N.

obchodné meno / Bussiness name:
Sídlo / Seat :

ICO / Company ID :

Deň zápisu / Date of foundation :

Právna forma lLegalform :

LEI kód :

Plastika, a.s.
Novozámocká 222C, Nitra 5, 949 05
00 152 781
01.01.1991
Akciová spoločnosť / Joint Stock Company
31570oYKJFK8JA998204

1.2 organizačná štruktúra spoločnosti / Struďure of the company

pľedstavenstvo

Výkonný iladiteľ

ManažéľSMK

Pĺojektový

manažment

Odbor

penonálno.

pÉvny

0dbor

účtovníctva
0dbor logistiky

Odbor predala

výloblov a spnĺvy

meietku

0dbor prevádzka

výroby

0dbor Kvality a

Žp

0dd,

lnfoĺmačných

technológĺi
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PREDSTAVENSWO / BOARD OF DTRECTORS

Ing. Roman Sustek
JUDr. Vladimír Balaník (do 2'9'202I)
Ing. Milan Mačala (od 3.9.2021)
Ing. Leonardo Valois

predseda
podpredseda
podpredseda
člen

predseda dozornej rady
člen dozornej rady
člen dozornej rady

Chaĺrman
Vice-Chairman
Vice-Chairman
Member

Chairman
Member
Member

DozoRNÁ RADA / sUPERvIsoRY BoARD

Ing. Jozef šnegoň
Mgr' Juraj široký
Pavel Chudovan

1.3 štruktúra akcionárov / Struďure of shareholders

AKCIE / SHARES

Forma / form :

Podoba / type :

Nominálne hodnota / nominla value
Objem emisie / volume of emission
ISIN / ISIN :

Forma / form :

Podoba / type :

Nominálne hodnota / nominla value
Objem emisie / volume of emission
ISIN / ISIN :

Forma / form :

Podoba / type :

Nominálne hodnota / nominla value
Objem emisie / volume of emission
ISIN / ISIN :

AKCIoNÁRI sPoLočNosTI / SHARE HoLDERS

akcie na doručitelh / bearer shares
zaknihované / registered shares
2€l2c
692750 ks I 692750 pc
cs 000 84 66454 / CS 000 84 664s4

akcie na doručitel'a / bearer shares
zaknihované / registered shares
3€l3e
2I7 037 ks I 2L7 037 pc
SK1120010733 séria 01 /SK1120010733 serie 01

akcie na doručitel'a / bearer shares
zaknihované / registered shares
1€/1€
8 164 210 ks / B 164 210 pc
SK1120010907 séria 01 /sKl120010907 serie 01

90,67 o/o

9,33 o/o

100 o/o (od 16.10'2020 zrušená)
100 o/o

100 o/o (od 6.12.2013)
100 o/o

50 o/o (do 19.10.2020)

1.4 Kapitálová účasť v iných spoločnostiach / Capital share at the
enterprise subjects

Finasist, a.s.
ostatnís podielom do 5olo

Plastika Machinery, s.r.o., v konkurze
Plastĺka Bohémia, s.r.o.
Plastika Tradĺng, s.r.o.
PLASTIKA-NITRA d.o.o. v likvidácii
Plastika pipes, s.r.o.

4



1.5 Výľobkové portfólio spoločnosti / Prcduďion portfolio

Výstreky z pIastov

Tvarovky pre potrubné systémy z PVC_U, PE' PP

. Tvarovky pre kanalizačné potrubné systémy: kanalizačný beztlakový koruoovaný ootrubný
svstém z PVC-U určený na budovanie gravitačných odtoko@
splaškoých, infekčných, daždbých, podzemných a priemyselných odpadoých vôd,
ka,nalizačný beztlakquý koruogvqný potrubný systém z pp a pp plnosŕenné kanalizäčné rúrv
určenénabudovanie-gravĺtačnýchstokoýchsietínao
vôd z bytor,ných,. občianskych, priemyselných a pol'nohospodárskycl'r objeŔtov, kanaliza8ný
hl.adlcŕ beztlakolv potruPný systém z, PVC-U s kompaktnou a štruktúrovanou stenou prg
uýstavbu stokouých sietí a kanalizačných prípojok na odvod oapaon,ýclr a oažľolnýctl vôa'ao
teploý 60 'C z.bytoých, občianskych, priemyselných a pol'nohospodárskych objeKov, šachty
pre kanalizačné systémy. Tvarovky pre tlakové potrubné systémy: Tlakové potrubné svstémy z PVC-U a PE vhodné na
prepravu pitnej a úžitkovej vody, na pretlakovú a vákuovú kanalizáciu a na prepravu rôznych
druhov kvapalín

' Tvarovky pre odpadový potrubný systém: PPHT ootrubný systém určený na vnútorné
kanalizačné systémy vo vnútri budov pre odvod všetlaých arunov oapadných vôd. Tvarovky pre odvetrávací potrubný systém: odvetrávací PVC-U ootrubný systém na
odvetrávanie a na odvod daždbvej vody vo vnútrĺ konštrukcie budov do trvalého teplotného
zaťaženia systému do 40"C,

a

a

vstrekované uýrobky z polyolefínov (prepravky, dávkovač liekov, zatrávňovače)
vstrekované ýrobky podlh požiadaviek zákazníkov z Po a PVC pre
elektrotech nickri priemysel

stavebný a

výrobky pľe automobilový pľiemysel

. zabezpečenie ýroby dielcov z plastov (dodávky dielcov vstrekovaných a vytláčaných)

2. INFoRuÁcrr o črľľosTl / REPoRT oN ACTIVITY

2.1Hlavné ukazovatele roku 2021 / Pľincipal economic information on the
Year 2O2l

Tržby za predaj (v €)

EBIT DA (v €)
EBIT (v €)

Total revenue from the sale
(in €)

EBľ DA (in €)

Zisk strata (v 182 -879

3334 164 3 143 669

EBIT (in €)
Profit/ Loss

410 875
-150 857

L89 262
-9t3 972

5



Priemerný počet zamestnancov

Produktivita prácez tržieb (€)

Produktivita práce z EBIT DA (€)

Average number of employees

Productiviý of labour from revenues

Produďivity of labour from EBIT DA

51

65 376
I 056

58

54 20r
3 263

Rentabilita tržieb (v %)

Rentabilita celkového kapitálu (v o/o)

Profit margin on sales (in %)

Return on total assets (in %)

-8,Lo/o

-5.5o/o

-28,0o/o

-1.5,40/o

Celková zadÍženosť (v o/o)

Úrokové krytie

Debt ratio (in %)
Times - interest - earned ratio

L66,2o/o

-0r9
I49,4

-5r0

obrátka zásob (v dňoch)

obrátka pohlhdávok z obchodného sýku
(v dňoch)

obrátka záväzkov z obchodného sýku (v
dňoch)

Inventory turnover (in days)

Trade receivables turnover (in days)

Trade liabilities turnover (in days)

104

25

270

103

56

208

2.2 Spľáva Predstavenswa a.s. o výsledkoch za rok 2o2L / Repoft of the
Board of Direďors on the results of the year 2021

HoSPoDÁRSKY VÝSLEDoK

V roku 202I Plastika, a.s. dosiah|a hospodáľsky výs|edok stľatu vo výške

-269 l82 €. Pridaná hodnota v roku 202l dosiahla hodnotu l 323 088 €, čo je v porovnaní

s rokom 2020 viac o 280 l60 EUR' Ukazovatel' EBITDA sa medziročne zlepšil o 22t 613 €

z I89 262 € na 4l0 875 €.

PREDAJ

TrŽby za predaj tovaru a vlastných výrobkov boli v roku 202l dosiahnuté vo výške

2 261 0I7 €, čo je o l93 005 € menej ako v ľoku 2020. Yýrazný dopad na pokles predaja

v roku 202l bol hlavne z dôvodu stále pretrvávajúcej pandémie COVID l9 apoklese dopytu

po našich výrobkov v oblasti automobilovej a elektľotechnickej výľoby. TrŽby za služby

v roku 202l boli vo výške I 073 147 €, čo je v porovnaní s rokom 2020 viac o 383 500 €.

Najväčší podiel výrobkov bol umiestnený natľh SR 7I,9oÁ. Česká republika l8,7vo aexpoľt

9,4 7o.

Z hl'adiska komodít boli v roku 202l najpredávanejším sortimentom vstľekované

výrobky. Pľedaj vstľekovaných výrobkov v ľoku 2o2l bol vo výške l 590 456 €, predaj

tvaroviek 480 816 € , predaj rur 181 526 € a ostatný predaj 8 218 €.

Spoločnost' Plastika, a.s. v roku 202l d'alej pokračovala v oblasti výroby a predaja

vstrekovaných výrobkov a tvaroviek. Výroba bola predovšetkým orientovaná pre

6



automobilový, elektrotechnic\ý astavebný priemysel. Dňa 2l.2.2O2l sme obdrŽali od

certifikačnej spoIočnosti URS ceľtifikát systému manaŽérsva kvality IATF 16949'

NÁ Y
Celková spotreba materiálu a energie dosiahla hodnotu l 487 052 € a náklady na

sluŽby 373 847 €' osobné náklady za rok 202l boli vo výške 966 847 €. Mzdové náklady sa

vroku 202l zníŽili medziročne o47 458 €, z726 92o € na 679 462 €. Celkový stav

zamestnancov sa z.nížil medziročne k31.I2'2o2l o 4 Zamestnancov ( zo 54 na 50
zamestnancov).

WERY A VÝPoMoCI

K 31. 12.202l mala Plastika, a.s. nasledovné bankové úvery a výpomoci

Kľátkodobé a dlhodobé bankové úvery :

EXIMBANKA SR (EU projekt) - l 360 000 €

SPOLU: 1 360 000 €

Celkový stav bankových úverov medziročne k31.12.202l poilesol o 200 000 € (z

1 560 000 € na l 360 000 €).

Krátkodobé Íinančné výpomoci :

K 3l '12.2021 sú krátkodobé finančné výpomoci vo výške 2 444 l00 €. Medziľočne sa
krátkodobé finančné výpomoci znížili o 122 288 €. (z2 566 388 € na2 444 rcO q.

Celkové aktíva spoločnosti k3l.12.202l dosiahli hodnotu 4 890 3g3 €, z toho:

- dlhodobý nehmotný majetok.

- dlhodobý hmotný majetok....

- dlhodobý finančný majetok ...

- zásoby

3006€

l 986 517 €

1322 446€

964 658 €

0€

7
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- krátkodobé pohl'adávky..'...

- finančné účty

- časové ľozlíšenie

244995 €

6498e

362273 C

PASÍVA sPoLoČNoSTI

Vlastné imanie je k3l.l2.202l vo výške -3 269 891 €' záväzky spoločnosti

a časové rozlíšenie 33 386 €.

8 126 898 €

2.3 Teritoriálna štruktúra predaja / Territorial struďuľe of sales

2.4 Sociálny program spoločnosti / Social program

Podnikovú sociálnu politiku považuje vedenie akciovej spoločnosti za dôležitú oblasť
pracovnoprávnych vďahov medzi zamestnávatelbm a zamestnancami' Je si vedomé, že je dôkazom
vyspelosti zamestnávatelh a ýnamným činitel'om pri hodnotení zamestnávatel'a v konkurenčnom
prostredí.

Vedenie akciovej spoločnosti venuje tejto oblasti zvýšenú pozornosť tak, aby táto oblasť
pôsobila motivačne prĺ stabilizácii kvalitných zamestnancov.

Je zameraná najmä :

_ na starostlivoď' o pracovné prostredie z hl?diska vytvárania primeraných sociálnych,
hygienických a estetických podmienok

- na zabezpečovanie stravovania zamestnancov

8
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Stravovanie zamestnancov zabezpečuje dodávatel'ským spôsobom' Zamestnanci si môžu vybrať zo 6
druhov energeticky hodnotných a kvalitných jedál. Zamestnanci pracujúci v noci a počas víkendu majú
v ponuke dva druhy jedál'

- na starostlivost'a prehlbovanie vzdelania zameďnancov
V rámci prijatého programu výchovy a vzdelávania vynaložila akciová spoločnosť v roku 2021
finančnú čiastku vo ýške 9 631 €

- na starostlivost'o regeneľáciu pracovných síl
Pre zamestnancov pracujúcich na rizikorných pracoviskách zabezpečujeme rekondičné pobyý.

- na tvorbu a použitie sociálneho fondu
Zamestnancom je z prostriedkov sociálneho fondu poskytovaný príspevok na závodne stravovanie,
príspevok na kultúru a šport, individuálnu regeneráciu pracovných síl, liečebné pobyty, príspevky
darcom krvi, príspevok na dopravu do zamestnania, príspevky pri pracovných a životných jubileách
a tiež sociálna uýpomoc pri mimoriadnych životných situáciách.

2.5 ochrana životného prostľedia / Environmental caľe

E nvironme ntáI n a č i n n ost'

Spoločnosť P|astika' a.s' je držitel'om ISo certifikátu systému riadenia .

V oblasti životného pľostľedia spoločnosť v roku 2021 pokračovala v zmysle zavedených pľocesov
v identifikácii environmentálnych vplyvov, aj ked'nie je ceľtifikovaná podl'a ISo 14001.

V súlade so zavedenými štandardami bolo ciel'om roka2021:

- šetľit'pľíľodné zdroje šetľením energiami, surovinami a ostatnými materiálmi

- minimalizovat'odpad v rámci výrobného procesu

- dodržiavať stanovené lirnity vypúšťania odpadoých vôd

- dodľžiavať limity vypúšt'ania emisií do ovzdušia

- zvyšovat'envirorunentálne povedomie a havarijnú pripravenosť svojich Zamestnancov

ochľanu yôĺl

MnoŽstvo vypúšt'aných odpadov'ých vôd je hlboko pod stanoveným povo|eným limitom vypúšt'ania
odpadových vôd.

V roku 2021 neboli pľekľočené povolené množstvá vypúšt'aných vôd.

ROK LIMTT v m3 MnoŽstvo vypustených odpad. vôd v m'
2016 150 125 69 739
2017 150 125 58 928
2018 150 125 46 193
2019 150 r25 81102
2020 150 125 83293
2021 150 125 84r02
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Cinnost' ochrany podzemných vôd a pôdy je zameraná na dodrŽiavanie kvalítatívnych paľametrov

ýchto odpadovych vôd.
Kvalitu vody sleduje akľeditovaná organizáciaEurofinsBellNovamann, s.ľ.o., ktoľá má opľávnenie pre
tuto činnosť.

Ukazovatel
e

znečistenia Jednotka
Povolen
ý limit

Skutočná hodnota ukazovatel'ov znečistenia na odtoku z
Čov v rokoch 2016-2I

ROK
2016

ROK
2017

ROK
2018

ROK
2019

ROK
20zo

ROK
2021

BSK5 (men) 40 2,10 2,70 8,00 4 4 )\
CHSKCT (ms/l) 120 3l,30 32,70 30,20 27,6 25,05 17,5

NL (mďl) 40 13,80 15,10 10,00 10,00 l0 10

NEL (men) 1 0,09 0,08 0,10 0,10 0,5 0,2

RLX (ms/l) 1000 449 27'I 315 325,5 184,5 205
pH (-) 8,5 7,5 1,6 7,6 7,5 7,5 8

* Vzhl'adom na kompaktnosť všetkých parametrov grafu je tento parameter v grafe vyjadrený
10 x menší.

pH

I BSKs

I CHSKCT

INL

r NEL

rRL
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Plastika, a.s' v rámci pľogramu ochrany vôd sleduje aj šetrenie pitnej vody a vody odobratej zo studní.
Udaje o spotľebe pitnej vody a vody odobratej zo studní udávame v nasledujúcich tabul'kách :

Spotreba pitnej vody v m3/zamest

I I

120

1m

80

60

40

20

0
2017 2018 2019 2020

Spotreba chladiacej vody v m3 na tonu ýroby:

2021

ROK Pitná voda v rrl3 Počet
zamestnancov

Spotreba pitnej vody na
zamestnanca v m3

odbeľ vody zo studní
vm3

2016 22 66s 134 169 2t 120

2017 t2 845 t27 102 20028
2018 276t

1273
lt0 25 ll 090

20L9 67 t9 0
2020 1070 56 19 0
2021. 1200 51 23,5 0

ROK
Spotreba chladiacej vody
v m3 na tonu výľoby

2016 ll,'79

2017 8,48

2018 6,80

2019 0,18

2020 0,16

2021 0,05

11



SPoTREBA cHtADlAcE' vooY v M3 NA ToNU vÝRoBY

ochľuna ovzdušiĺt

V porovnaní s ľokom 2020 sa emisie vypustené do ovzdušia zníŽili'

EMTSIE

ocltrana ĺldpadot élto ltospĺlĺlĺiľstĺ,u

V oblasti odpadového hospodárstva bola činnosť zameraná na nakladanie s odpadmi v zmysle
pľávnych predpisov.
V porovnaní s predchádzajúcimi ľokmi sa množstvo odpadu počítaného na tonu ýľoby nezmenilo.
V tabul'ke udávame prehl'ad celkového vypľodukovaného odpadu v tonách na tonu ýroby. Do
celkového odpadu patrí len nevratný odpad z technológie qýroby.

o,2

0,15

o,L

0,05

r mnoŽstvo tonv r.2o21

l množstvo ton v r.2o2o

l množstvo ton V r.2o19

l mnoŽstvo ton v r.2o18

l mnoŽstvo tonv ĺ.2077
0

šo+ (ť

Ť oo
{ý

t2



ROK Výroba
v tonách

Vypľodukovaný
odpad v tonách

Odpad na tonu
v'ýľoby v tonáclr

20r6 2 2t4 12t,9 0,055
20t7 2 162 t22,r 0,056
2018 163 I 75,r 0,046
zot9 439 21,49 0,049
2020 338 9,56 0,028
202r 305,2 5,82 0,02

odpad na tonu výroby
0,06

0,05

o,u

0,03

o,o2

o,01

o

l odpad na tonu výÍoby

zorT 20La 2019 zo20 zoz1.

3. SUVAHA / BALANCE SHEET

3.1Aktíva / Assets

Spolu majetok v € s 703 440 4 890 393

Neobežný majetok v € 3 807 041 3 3lt 969

Dlhodobý nehmotný Inajetok 4790 3 006

Dlhodobý hmotný majetok 2 475 210 l 986 517

Dlhodobý fi nančný majetok 132't 04t 1 322 446

obežný majetok v € I 398 939 I 216 tst

Zásoby 898 975 964 658

Dlhodobé pohl'adávky 56 083 0

Krátkodobé pohl'adávky 436744 244995

Finančné účty 7 137 6 498

Časové ľozlíšenie v € 497 460 362273
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3.2 Pasíva / Liabilities and equity

Spolu vlastné imanie a záľiizky v € s 703 440 4 890 393

-2996114Vlastné imanie v € -3269891

Základné imanie l0 200 821 l0 200 821

Emisné rĺŽio

6 500 077ostatné kapitálové fondy 6 500 077

Zikonný rezeľvný fond

ostatné fondy zo zisku

oceňovacie rozdiely z precenenia -3 452463 -3 457 058

Výsledok hospodĺíĺenia minulých rokov -t5 365 250 -t6244 549

Výsledok hospodiĺrenia za účtovné obdobie po zdanení -879 299 -269 r82

Záväzýv € 8Sl86n E 126 E98

Dlhodobé zéxiizky l 090 569

Dlhodobé ÍezeÍ\ĺy 81 945 8l 945

Dlhodobé bankové úvery 0 760 000

Krátkodobé záv'iizky 4 168702 4 094797

Kľátkodobé rezetvy r40 502 r45 487

Bežné bankové úvery l 560 000 600 000

Knĺtkodobé ťrnančné v'ýpomoci 2 566 388 2444 tN

Casové ľozlíšenie v € 180927 33 386

rl irt | 1lr i
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4.vÝl<Az zlsKov l sľnÁľ / PRoFIT AND Loss sTATEMENT

Čistý obrat 3 160 100 3 351 069

Výnosy z hospodáľskej činnosti spolu 4 602 150 3 8s6 2M

Tržby z predaja tovaru 80 428 173 825

TrŽby z predaja vlastných v'ýrobkov 2373 594 2087 192

TrŽby z predaja služieb 689 647 I 073 147

Zmeny stavu vnútroorganizačných zĺisob -63 r75 -4945

Aktivácia 962 l 780

Tžby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 373 001 96043

ostatné v'ýnosy z hospodárskej činnosti t t47 693 429242

Náklady na hospodársku činnosť spolu s 312857 3 961 187

Výsledok hospodáľcnia z hospodárskej činnosti -710707 -104 903

Pridaná hodnota 1042928 l 323 088

Výnosy z finančnej činnosti spolu 2t 260 661

Nĺĺ'klady na finančnú činnosť spolu 189 852 164940

Výslcdok hospodárenia z Íinančnej činnosti -Ĺó8592 -164279

Výsledok hospodáľcnia za účÍovné obdobic pred zdanením -879299 -269 tEz

Daň z prijmov 0 0

15



s. VYKAZ O PENAZNYCH TOKOCH (V EUR)/ CASH FLOW STATEMENT

6. ľÁvnľl NA vYSPoRIADANIE sTRATY

Plastika, a's. za rok 2021 vykázala stratu vo uýške - 269 Ĺ82,26 EUR. Predstavenstvo Plastika,
a.s. Plastika predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie ročnú účtovnú závierku a návrh na
vysporiadanie straty za rok 2021 nasledovne :

Výsledok hospodáľenia za rok202l pred zdanením 269 182,26
Pripoč ítatel'né poloŽky 455 196,44
odpočítatel'né poloŽky - 362121,00
Daňový základ -t76106.82
odpočet daňovei straty
Základ dane zníŽený o odpočet daňovei straty 0
Daň wbranázráŽkou z výnosových úrokov 0
odložený daňový záväzok 0
Daťl z pľíimu - daňová licencia 0
Výsledok hospodáreniaza rok202l po zdanení 269 182,26

Návrh na

Zisk I strata Profit / loss -269 182 -879 299
Čisý peňažný tok zo zákl.
podnik. činn.

Net financial medias from basic
business aďivities

-r24 tls32s 118

Čisý peňažný tok z investičných
činn.

Net financial medias from
investment activities

T 126 136 473

čisý peňažný tok z finančných
činn.

Net financial medias from
financial aďivities

-326 BB3 -I4 633

Stav peň' prostriedkov na zač.
obdobia

Level of financial means and
financial equivalents at the
begining of the accounting period

7 r37 9 412

Stav peň. prostriedkov na konci
obdobia

Level of financial means and
financial equivalents at the end
of the accounting period

6 498 7 I37

PouŽitie zákonného rezervného fondu 0,00
Neuhradená strataz minulých rokov 269 182.26
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7' INFoRuÁcrn o očnrÁvnNEJ HosPooÁnsxrJ A FINANčľer
srĺuÁcrr V RoKU 2022 / INFoRMATIoN oN EXPEcTED
ECONOMIC AND FTNANCIAL SITUATION IN 2022

Podnikatel'slcý zámer na rok 2022 predpokladá dosiahnuť nasledovné ukazovatele :

- dosiahnuť tržby z predaja vlastných ýrobkov, tovaru a služieb 4,516 mil. €
- dosĺahnuť tržby z predaja dlhodobého majetku 4,994 mil. €
- nárast pridanej hodnoty na 1,687 mil' €
- znížiť medziročne stratu z -0,269 mil.€ na +3,285 mĺl. €
- v súvislostĺ so situáciou spojenou s pandémiou koronavírusu prijme spoločnosť také opatrenia,

Koré zabezpečia ochranu zdravia zamestnancov a obchodných partnerov a ým eliminujú
očakávané Wpadky vo ýrobe a predaji.

8. VYHLÁSENIE o sPRÁvE A RIADENÍ / DECLARATIoN ABoUT
ADMINISTRATTON AND CONTROL

1) odkaz na kódex o ľiadení spoločnosti

Spoločnosť má vypracovaný Kódex správy a riadenia, ktory je prístupný v elektronickej forme na
internetovej stránke spoločnosti www.plastika.sk'

2) Yýznamné infoľmácie o metódach riadenia.

Významné infoľmácie o metódach riadenia sú zveľejňované vo forme interných noriem
(príkazy, organizačné smernice, metodické pokyny a sú pľístupné v písomnej ako aj v elektronickej
forme na intemej sieti).

3) Informácie o odchýlkach od kódexu o riadení spoločnosti.

Spoločnosť nezaznamenala odchýlky od kódexu o riadení spoločnosti.

4) Informácie o činnosti valného zhromaždenia

Dňa 2.9.202l sa uskutočnilo riadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Plastika, a.s., sídlo
NovozánrockáLz22c,Nitra 5, PSČ:949 05, IČo: 00 152 781 s nasledovryím programom:

1. oWorenie, volba orgánov RVZ
2. Výročná správa o činnosti za ĺok 2020, riadna individuálna účtovná závierka k3L.t2.2o2o, správa

audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k3L.L2.2o2o, návrh na zúčtovanie straty za rok
2020

3. Správa dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2020, stanovisko dozornej rady k riadnej
individuálnej účtovnej závierke k3L.L2.2o2o a návrhu na zúčtovanie straty za rok 2020

4. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2020 a návrhu na zúčtovanie straty za rok
2020

5' Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky zarok2o2L
6. Odvolanie podpredsedu predstavenstva
7. Volba člena predstavenstva, určenie podpredsedu predstavenstva
8. Zmena stanov spoločnosti
9. Podnikatel'ský plán Spoločnosti na rok2o2L
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Io. Záver

Riadne valné zhromaŽdenie dňa 2.9'2027 prijalo nasledovné uznesenia

Uznesenie č. 1/RVZ/2021:

,,Riadne valné zhľomaždenie volí:
- lng' Milana Mačalu za predsedu riadneho valného zhromaždenia,
- JUDr. Janu ostatníkovú za zapisovatel'a,
- tng'Romana šusteka a lng. Jozefa šnegoňa za overovateľov zápisnice,
- lng.Silviu Rajtarovú a lng' Maroša šoltésa za osoby poverené sčítaním hlasov."

Uznesenie č. 2/RVZ/2020:
Riadne valné zhromaždenie schvaluje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti Plastika, a.s.
k3l.lz.zoäo a návrh na zúčtovanie straty za rok2o2o nasIedovne:

Výsledok hospodárenia za rok2o2o po zdanení vo výške _879 299,35 EUR zúčtovať na účet neuhradená
strata minulých rokov.

Uznesenie č. 3/RVZ/2021:
Riadne valné zhromaždenie schvaľuje spoločnosť lNTERAUDlT Group, 5.r.o. so sídlom šancova Ĺo2lA,
831 04 Bľatislava, !čo 35743409, Licencia sKAu č. 168, zapísanú v obchodnom registri okresného súdu
BratisIava l, oddiel: Sro, vložka č. 16969/8 za audítora na overenie účtovnej závierky spoločnosti
Plastika, a.s. za rok 2021.

Uznesenie č. 4/RVz/2021:
,,Riadne valné zhromaždenie odvoláva JUDr. Vladimíra Balaníka z funkcie podpredsedu predstavenstva
spoločnosti Plastika, a. s. s účinnostbu odo dňao2.o9,2o2L."

Uznesenie č. 5/RVZ/2021:
,,Riadne valné zhromaždenie volí lng. Milana MačaIu do funkcie člena predstavenstva a určuie ho za
podpredsedu predstavenstva spoločnosti PIastika, a.s. na funkčné obdobie piatich (5) rokov s účinnosťou odo
dňa o3.09.2021."

článek l.

Uznesenie č.6/RVZ/2021:

Riadne valné zhromaždenie schvaľuie zmenu Stanov spoločnosti Plastika' a.s. nasledovne:

text, ktorého znie nasledovne: ,,schválenie a odvolanie audítora"
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text, ktorého znie nasledovne: ,,schválenie vytvorenia a použitia kapitálového fondu z príspevkov
akcionárov"

V časti lV' oRGÁNY sPoLoČNosTl, Článok Xl PREDSTAVENSTVo, bod 77, písm. a) sa dopĺňa o odráŽku
text, ktorej znie nasledovne: ,,návrhy na schválenie vytvorenia a použitia kapitálového fondu
z príspevkov akcionárov"

ktorého znie: ,,odporúčanie pre predstavenstvo na schválenie alebo odvolanie audítora, ktoré
predstavenstvo predkladá valnému zhromaždeniu".

uvedený v poslednej vete, ktorá znie : ,, Zmena stanov schválená mimoriadnym valným zhromaŽdením
spoločnosti dňa ILI2'2019" anahrádza sa textom, ktorý znie: Zmena stanov schválená riadnym
valným zhromaždením spoločnosti dňa 02.09.2021.

Dňa 2L.72.202]. sa uskutočnilo mimoriadne valné zhromaždenie Plastika, a.s., sídlo Novozámocká 222C,
Nitra 5, PSČ: 949 05, IČo: 00 l52 78l s nasledovným programom rokovania:

1. oWorenie valného zhromaždenia
2. Vo]ba orgánov valného zhromaždenia - predsedu, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb

poverených sčítaním hlasov
3. Rozhodnutie o ukončení obchodovania s akciami SpoIočnosti na Burze cenných papierov v Bratislave, a.s.

a o tom, že Spoločnosť prestáva byt verejnou akciovou spoločnosťou a stáva sa súkromnou akciovou
spoločnosťou

4. Rozhodnutie o premene podoby a formy akcií Spoločnosti lSlN csooo8466454 zo zaknihovaných na
doručiteľa na listinné na meno a o zmene formy akcií ts!N sK112oo10733 a lslN sK112oo1o9o7
z doručiteľa na meno

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

Mimoriadne val né zhromaždenie d ňa 2I.72.2021 prijalo nasledovné uznesenia

Uznesenie č. 1
Mimoriadne valné zhromaždenie volí zal

predsedu valného zhromaždenia: lng. Milana Mača!u

zapisovateľa: JUDr. Janu ostatníkovú
overovateľov zápisnice : lng. Leonarda Valoisa, lng. Jozefa šnegoňa
osoby poverené sčítaním hlasov: lng. Sylviu Rajtarovú a RNDr. Gabrielu Trubíniovú

Uznesenie č.2
Mimoriadne valné zhromaždenie vsúlade sustanovením 5154 ods.4 a s 187 ods.t, písm. h) obchodného
zákonníka a s 170 ods.3 zákona o cenných papieroch č.566/2001 Z.z. rozhodlo o skončení obchodovania
sovšetkými zaknihovanými akciami spoločnosti Plastika, a.s., so sídlom Novozámocká 22zc,949 05 Nitra 5,
lčo: oo Ĺ52 ?8L, zapísanej v obchodnom registri okresného súdu Nitra, odd. Sa, vložka 183/N, lSlN
cs0008466454 v počte 692 75o akcií, menovitej hodnoty jednej akcie 2,00 eur, vydanými vo forme na
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doručiteľa na regulovanom trhu, ktorým je Burza cenných papierov v Bratislave a.s. za podmienok
a postupom podľa 5 119 Zákona o cenných papieľoch a rozhodlo o tom, že spoločnosť prestáva byt vereinou
akciovou spoločnosťou a stáva sa súkromnou akciovou spoločnostbu.

Uznesenie č.3
Mimoriadne valné zhromaždenie rozhodlo podlä 5 187 ods.l, písm' f/ a k/ obchodného zákonníka a 5 10
ods.2, s 11 ods.2 Zákona o cenných papieroch o zmene podoby a formy zaknihovaných akcií na doručitel'a
vydaných spoločnosťou Plastika, a's. lSlN cs0008466454 v počte 69275o akcií, menovitei hodnoty iednej
akcie 2,00 eur, na lĺstinnú podobu vo forme na meno. Mimoriadne valné zhromaždenie poveruje
predstavenstvo spoločnosti, aby zabezpečilo vykonanie všetkých potrebných krokov pre vykonanie premeny
podobyaformyakciívsúlades517Zákonaocennýchpapieroch,9214obchodnéhozákonníkaavsúlades
ostatnými platnými právnymi predpismi. Predstavenstvo je oprávnené zariadiť všetky potrebné kroky
prostredníctvom tretej osoby' Mimoriadne valné zhromaždenie poveruje predstavenstvo, aby pri realizácii
premeny podoby a formy akcií spoločnosti určilo akcionárom lehotu na vyzdvihnutie listinných akcií v trvaní
30 kalendáľnych dní a následne aby určilo dodatočnú lehotu v trvaní 30 kalendárnych dní odo dňa odoslania
rĺýzvy. Predstavenstvo vyzve akcionárov, aby si listinné akcie preberali osobne alebo v zastúpení na základe
splnomocnenia s podpisom akcionára úrade osvedčeným výlučne v sídte tretej osoby, ktorú poverí
zariadením činností pri premene podoby a formy akcií, oproti potvrdeniu prevzatia akcií podpisom v
preberacom protokole. Toto rozhodnutie nadobudne účinnosť doručením oznámenia o rozhodnutí Burzy
cenných papierov v Bratislave, a.5. o tom, že na regulovanom trhu bolo obchodovanie s akciami lSlN
cs0008466454 vydanými spoločnosťou ukončené.

Uznesenie č.4
Mimoriadne valné zhromaždenie rozhodto, že odo dňa zrušenia emisie zaknihovaných akcií na doručiteľa
IslN cs00o8466454 vydaných spoločnosťou, aŽ do dňa zaregistrovania zoznamu akcionárov vlastniacich
listinné akcie spo|očnosti v centrálnom depozitári sa zvolanie valného zhromaždenia spoločnosti vykoná
zverejnením oznámenia o konaní valného zhromaždenia v periodickej tlači. Ak v čase zvolávania valného
zhromaždenia podľa prvej vety bude mať aspoň jeden akcionár prevzatú listinnú akciu, tak sa valné
zhromaždenie zvolá i odoslaním pozvánky na valné zhromaždenie tým akcionárom, ktorí budú v čase
zvolávania valného zhromaždenia majiteľmi a reálnymi držiteľmi listinných akcií, pričom podkladom pre
zaslanie pozvánky bude priebežný zoznam akcionárov, ktorí si prevzali akcie. Toto rozhodnutie nadobudne
účinnosť doručením oznámenia o rozhodnutí Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. o tom, že na
regulovanom trhu bolo obchodovanie s akciami vydanými spoločnostbu ukončené.

Uznesenie č.5
Mimoriadne valné zhromaždenie rozhodlo podl'a g 187 ods.l, písm. a/ a k/ obchodného zákonníka a 5 10
ods.2 Zákona o cenných papieroch o zmene formy zaknihovaných akcií na doručiteľa vydaných spoločnosťou
PIastika a.s. lSlN sK1120010733 v počte 2Ĺ7 o37 akcií a |slN sK1120010907 v počte 8 L64 zLo akcií na
zaknihované akcĺe na meno. Toto uznesenie nadobúda účinnosť odo dňa vyhlásenia povinnej ponuky na
prevzatie akcií spoločnosti tslN cs0008466454.

Uznesenie č.6

Mimoriadne valné zhromaždenie rozhodlo, že stanovy sa s účinnosťou odo dňa vyhlásenia povinnej ponuky
na prevzatie akcií spoločnosti lSlN cs0008466454 menia takto:

1} v článku t. sa dopíňa nov'ý bod 5., ktorý znie:,,Spoločnosť je súkromná akciová spoločnosť.",

2| v článku lll. sa doterajšie znenie bodu 3. nahrádza dmto znením: ,,Základné imanie je ľozdelené na
spolu 9.073.997 (slovom deväť miliónov sedemdesiattritisíc devät'stodevät'desiat sedem) kmeňov'ých
akcií v zaknihovanej podobe, pričom 692.750 (slovom šest'stodeväťdesiatdvatisíc
sedemstopäťdesiat) akcií má formu na doručiteľa, s menovitou hodnotou jednej akcie vo v'ýške 2,-
EUR (slovom dve euro), 2L7.o37 (slovom dvestosedemnásttisíc tridsat'sedem) akcií má formu na
meno, s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 3,- EUR (slovom tri euro} a8.Ĺ64.2Lo (slovom
osem miliónov stošestUesiatštyritisíc dvestodesat) akcií má formu na meno, s menovitou hodnotou
jednej akcie vo vtýške 1,- EUR (slovom jeden euro)"',

3) v článku lll. sa v bode 5. vypúšťajú slová,,na doručiteľa",
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4| v článku lV. sa v bode 2. doterajšie znenie nahrádza týmto znením: ,,Akcie spoločnosti nie sú prijaté
na obchodovanie na regulovanom trhu Slovenskej republiky.",

5) v článku lV. sa v bode 7. doteÍajšie znenie nahrádza týmto znením: ,,Pre akcie na meno zabezpečí
spoločnosťvedenie zoznamu akcionárov spoločnosti podľa platnej právnej (lpravy.,,,

6) v článku Vl. sa v bode 5. doterajšie znenie nahrádza týmto znením: ,,Na uplatnenie práva účasti na
valnom zhromaždení, práva hlasovať na ňom, požadovať od neho vysvetlenia a uplatňovať návrhy
určí rozhodujúci deň predstavensWo.",

7| v článku Vl. bod 9. doterajšie znenie sa nahrádza týmto znením: ,,Hlasovacie právo patriace
akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pr!čom na každé 1 euro ( slovom jedno euro )
bude pripadať jeden hlas"'

8) v článku Vl. sa v bode 11' doterajšie znenie nahrádza dmto zneníml ,,Rozhodujúci deň na určenie
osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu určí valné zhromaždenle, ktoré rozhodlo o rozdelení
zisku spoločnosti; ak valné zhromaždenie rozhodujúci deň neurčí, je týmto dňom deň uplatnenia
práva na dividendu akcionárom.",

9) v č!ánku Vl. sa v bode 12. vypúšt'a druhá veta,

í0/ v článku Vl. sa v bode 13. vypúšťajú slová,,posledná veta",

líl v článku V!ll. sa v bode 6. vypúšťajú piata a šiesta veta,

12) v článku Vll!. sa vypúšťa bod 9., doterajšie body 10. aŽ24. sa prečíslujú,

13) v článku Vlll. sa doterajšie znenie bodu 13. (pôvodne bod 14.) nahrádza týmto znením: ,,Na žiadosť
akcionára, alebo akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5%
základného imania predstavenstvo zaradí nimi určenú záležitosť na program rokovania valného
zhromaždenia. Valné zhromaždenie je povinné túto záležitosť prerokovať. Žiadosť o doplnenie
programu musí byt odôvodnená alebo k nei musí byt pripojený návrh uznesenia valného
zhromaždenia, inak sa valné zhromaždenie nemusí takouto žiadosťou zaoberať. Ak žiadosť o
zaradenie nimi určenej záležĺtosti bola doručená po zaslaní pozvánky na valné zhromaždenie alebo
po uverejnení oznámenia o konaní valného zhromaždenia, predstavenswo uverejní a zašle
doplnenie programu valného zhromaždenia spôsobom ustanoveným zákonom a určeným stanovami
na zvolávanie valného zhromaždenia najmenej desať dní pred konaním valného zhromaždenia. Ak
takéto oznámenie doplnenia programu valného zhromaždenia nie je možné, možno zaradiť určenú
záležitosť na program rokovania valného zhromaždenia len podľa ust. s 185 ods. 2 obchodného
zákonníka. Predstavenstvo je povinné oznámenie doplnenia programu zaslať a uverejniť do 10 dní
pred konaním valného zhromaždenia vždy, ak ho akcionári podľa ust. 5 181 ods. 1 obchodného
zákonníka doručia najneskôr 20 dní pred konaním valného zhromaždenia",

14) v článku Vlll. sa doterajšie znenie bodu 14. (pôvodne bod 15.) nahrádza dmto znením: ,,oznámenie
o konaní valného zhromaždenia uverejňuje predstavenswo spoločnosti v lehote najmenej 30 dní
pred konaním valného zhľomaždenia v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou. Pozvánku na
valné zhromaždenie v rovnakej lehote predstavenstvo odošle poštou na adresu akcionára. Pozvánka
na valné zhromaždenie a oznámenie o konaní valného zhromaždenia musí obsahovať všetky
náležitosti ustanovené právnymi predpismi.",

15) v článku VllI. sa body 16. a 17. (pôvodne body 17. a 18.) vypúšt'ajú a body L8' až23' (pôvodne 19. až
24.) sa prečíslujú,

16} v článku Vlll. v bode 16. (pôvodný bod 19.) sa v úvodnej vete doterajšie znenie nahrádza týmto
znením: ,,oznámenie o konaní valného zhromaždenia a pozvánka na valné zhromaždenie obsahuje
tieto údaje" a vypúšt'ajú sa písmená f) až k), ostatné sa premenujú a v písmene g) (pôvodne m)) sa
slová,,l) a m) tohto bodu" nahrádzajú slovami ,,f) tohto bodu..,

17) v článku Vlll. sa v bode 17. (pôvodne bod 20.) doterajšie znenie nahrádza trýmto znením:
,,Spoločnosť uverejní najmenej 30 dní pred konaním vaIného zhromaždenia na svojej internetovej
stránke oznámenie o zvolaní valného zhromaždenia s údajmi podl'a bodu. 16 tohto článku"',

18) v článku lX. sa v bode 10. vypúšt'a druhá veta,

19) v článku lX. sa v bode 11. znenie druhej vety nahrádza týmto znením: ,,Zápisnice o valnom
zhromaždení spolu s oznámením o konaní valného zhromaždenia, pozvánkou na valné
zhromaždenie a zoznam prítomných akcionárov spoločnosť uschováva po celý čas jej trvania.",

20) v článku X. bod 1. znenie tretej vety sa nahrádza dmto znením:,,Htasuje sa s hlasovacími lístkami.i
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21) v článku Xll. sa vypúšťa bod 14. doterajšie body 15. aŽ 25. sa prečíslujú,

22} v článku xxl.5a v bode 1. vypúšt'ajú slová,,uverejňujúcej burzové správy",

23) v článku XXIV. sa na konci znenie posledného odseku nahrádza týmto znením: ,,Zmena stanov
schválená mimoriadnym valným zhromaždením spoločnosti dňa 2L't2.2o2Ĺ.".

Uznesenie č.7

Mimoriadne valné zhromaždenie rozhodlo, že stanow sa s účinnosťou odo dňa doručenia oznámenia o
rozhodnutí Burzy cenných papierov v Bratislave, a.5. o tom, že na regulovanom trhu bolo obchodovanie
s akciami lstN cs0008466454 vydanými spoločnostbu ukončené, menia takto:

1) v článku lll. sa doterajšie znenie bodu 3' nahrádza týmto znením: ,,Základné imanie je rozdelené na
spolu 9.073'997 (slovom deväť miliónov sedemdesiattritisíc deväťstodeväťdesiat sedem) kmeňových
akcií, pričom 692.7s0 (slovom šesťstodevätdesiatdvatisíc sedemstopäťdesiat) akcií má listinnú
podobu a formu na meno, s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 2,- EUR (slovom dve euro),
2l7.o37 (slovom dvestosedemnásťtisíc tridsaťsedem) akcií má zaknlhovanú podobu a formu na
meno, s menovitou hodnotou jednej akcie vo v'ýške 3,_ EUR (slovom tri euro) a8.L64'2Lo (slovom
osem miliónov stošesťdesiatštyritisíc dvestodesatJ akcií má zaknihovanú podobu a formu na meno,
s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 1,_ EUR (slovom jeden euro).",

2) v článku lV. sa doterajšie znenie bodu 1. nahrádza týmto znením: ,,časť akcií spoločnosti má
demateľializovanú podobu a sú vedené ako zaknihované cenné papiere v zákonom ustanovenej
evidencii cenných papierov.",

3) v článku lV. sa doterajšie znenie bodu 3. nahrádza tlÍmto znením: ,,Zaknihované akcie sú
prevoditeľné v súlade s právnymi predpismi a práva s nimi spojené prechádzajú na nadobúdateľa
dňom registrácie ich prevodu v zákonom ustanovenej evidencii cenných papierov.",

4) v článku lV. sa vkladajú nové body4. až 15., ktoré znejú takto:

,,4. Prevoditeľnosť akcií spoločnosti nie je obmedzená.

5. časť akcií spoločnosti ie vydaných ako listinné cenné papiere na meno. Ustanovenia bodov 6. až
15. sa vzťahujú len na listinné akcie.

6. Pľevod listinných akcií na meno sa uskutočňuje rubopisom a odovzdaním akcie. V rubopise sa
uvedie obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak je pridelené,
alebo meno, bydlisko a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je nadobúdateľom akcie, podpis akcionára,
ktoni akciu na meno prevádza a deň prevodu akcie na meno. Ak je akcionárom zahraničná fyzická
osoba, uvádza sa dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené. Zmluva o kúpe listinného
cenného papiera a zmluva o darovaní listinného cenného papiera musia mať písomnú formu.

7. Vedenie zoznamu akcionárov zabezpečuje predstavenstvo spoločnosti. Spoločnosť zabezpečuje
podľa potreby vedenie zoznamu akcionárov v centrálnom depozitári (ďalej len ,,zoznam akcionárov
v CD") na základe zmluvy s centrálnym depozitárom. Do zoznamu akcionárov v CD sa v tom prípade
zapisuje druh akcie a menovitá hodnota, obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo
právnickej osoby, ak je pridelené, alebo meno, bydlisko a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je

akcionárom. Ak ie akcionárom zahraničná fyzická osoba, uvádza sa dátum narodenia, ak rodné číslo
neboIo pridelené.

8. Spoločnosť vedie vlastný zoznam akcionárov, ktorého vedenie zabezpečuje predstavenstvo
(ďalej len ,,interný zoznam akcionárov") v rozsahu údajov podľa bodu 7. a údaja o číselnom označení
akcie.

9. Predstavenswo zapíše každú preukázanú zmenu v osobe akcionára do interného zoznamu
akcionárov a podl'a potreby zabezpečí vykonanie zmien v zozname akcionárov v CD, ak je vedený,
udelením pokynu centrálnemu depozitáru. Spôsob preukazovania zmeny v osobe akcionára
upravuje bod 11.

10. Práva spojené s akciou na meno je voči spoločnosti oprávnená vykonávať osoba zapísaná v
zozname akcionárov v CD, s v'ýnimkou prípadu podľa bodu 11. Zoznam akcionárov v CD ani interný
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s)

6)

zoznam akcionárov nie je verejný. Akcionár má právo na vlastné náklady požadovať výpis zo
zoznamu akcionárov v CD, ak je vedený alebo z interného zoznamu akcionárov, a to v časti, v ktorej
sa ho týka.

11. Pokial'z dôvodu, že zoznam akcionárov v CD nie je zriadený alebo z dôvodu určitého časového
odstupu medzi vykonaním zmeny osoby akcionára v internom zozname akcionárov a zmeny osoby
akcionára v zozname akcionárov v CD nastane taký rozdiel, že akcionár, ktorý spotočnosti preukázal,
že sa stal akcionárom a je ako akcionár zapísaný v internom zozname akcionárov a nie je ako
akcionár zapísaný v zozname akcionárov v CD, rozhodujúci je zápis v internom zozname akcionárov a
nevykonanie zápisu zmeny osoby akcionára v zozname akcionárov v CD nemôže byt na ujmu práv
tohto akcionára.

72. Na účinnosť prevodu akcie na meno voči spoločnosti sa vyžaduje zápis zmeny osoby akcionára
v zozname akcionárov v CD, s výnimkou prípadu podľa bodu 11., kedy postačuje zápis zmeny osoby
akcionára v inteľnom zozname akcionárov. Spoločnosť je povinná zabezpečiť vykonanie zmeny
zápisu v internom zozname akcionárov a ak je vedený, tak i v zozname akcionárov v CD,
bezodkladne potom, čo jej bude zmena v osobe akcionára preukázaná podľa právnych pľedpisov a
dchto stanov. Zmena v osobe akcionára sa preukazuje písomne, doporučeným listom zaslaným
predstavenstvu s úradne osvedčeným podpisom, ktorým doterajší akcionár aIebo nadobúdatel'akcie
oznámi predstavenswu dátum prevodu akcie na meno, uvedie číselné označenie akcie, právny
dôvod prevodu a priloží osvedčenú kópiu zmluvy o prevode akcie. Zmenu v osobe akcionára možno
preukázať spoločnosti i osobne oznámením dátumu prevodu akcie na meno, predložením na
nahliadnutie orĺginálu alebo osvedčenej kópie zmluvy o prevode akcie a originálu rubopisovanej
akcie. V prípade pochybností ie predstavenstvo spoločnosti oprávnené požiadať o poskytnutie
dodatočného dôkazu o prevode vlastníctva akcií a až do doby splnenia tejto podmienky pozastaviť
zápis zmeny v osobe akcionára. Spôsob preukázania podľa predchádzajúcej vety určí
predstavenstvo.

13. Na účinnosť prechodu akcie na meno voči spoločnosti sa vzťahuje primerane bod 12.
Prechodom akcie na meno sa rozumie zmena vlastníka akcie na záktade právnej skutočnosti inej ako
je zmluva o prevode akcie, najmä nadobudnutie akcie dedením, zánikom akcionára s právnym
nástupcom, právoplatným a vykonateľným rozhodnutím súdu alebo iného príslušného orgánu.

L4. Predstavenstvo vedie evidenciu zmien identlfikačných údajov akcionárov (bez zmeny v osobe
akcionára), ktoré mu akcionári oznámia a preukážu, najmä zmeny adresy sídla alebo bydliska
akcionára, obchodného mena, názvtl, priezviska a pod. Zmeny predstavenstvo zapíše do interného
zoznamu akcionárov. Podľa potreby udelí predstavenstvo pokyn na zápis týchto zmien do zoznamu
akcionárov v CD, ak je vedený.

15. Spoločnosť môže vydať hromadné listinné akcie. Hromadná listinná akcia nahrádza viac akcií
toho istého druhu s rovnakou menovitou hodnotou. o vydaní hromadných listinných akcií ľozhoduje
predstavenshlo. Akcionár - majiteľ hromadnej listinnej akcie - má právo na vydanie jednotlivých
Iistinných akcií, ktoré hromadná listinná akcia nahrádza na základe písomnej žiadosti doručenej
predstavenstvu Spoločnosti. PredstavensWo vydá za hromadnú listinnú akciu jednotlivé listinné
akcie alebo viacero hromadných listinných akcií (v skladbe podľa dispozície akcionára) do 30 dní odo
dňa doručenia žiadosti predstavenstvu, nie však skôr ako akcionár vráti spoločnosti hromadnú
listinnú akciu, ktorá sa takto nahrádza, na účely jej vzatla z obehu. Ďa!šie podrobnosti vrýmeny určí
predstavenstvo." a doterajšie body 4. aŽ Ĺ7 . sa prečíslujú,

v článku lV. sa vypúšťa bod 19. (pôvodne bod 7.},

v článku Vl. sa v bode 5. doterajšie znenie nahrádza dmto znením: ,,Na uptatnenie práva účasti na
valnom zhromaždení, práva hlasovať na ňom, požadovať od neho vysvetlenia a uplatňovať návľhy
určívo vzťahu k zaknihovaným akciám rozhodujúci deň predstavenstvo.,,,

v článku Vlll. sa v bode 8.doterajšie znenie nahrádza týmto znením: ,,Ak má akcionár zaknihované
akcie na viac ako jednom účte cenných papierov, spoločnosť musí umožniť jeho zastúpenie jedným
splnomocnencom za každýtak'ýto účet cenných papierov podľa osobitného predpisu.",

v článku Vllt. sa v bode 13. doterajšie znenie nahrádza týmto znením: ,,Na žiadosť akcionára, atebo
akcionárov, ktorí majú akcie, ktoných menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania
predstavenstvo zaradí nimi určenú záležitosť na program rokovania valného zhromaždenia. Valné

7l

8)
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zhromaždenie je povinné túto záležitosť prerokovať. Žiadosť o doplnenie programu musí byt
odôvodnená alebo k nej musí bŕ pripojený návrh uznesenia valného zhromaždenia, inak sa valné
zhromaždenie nemusí takouto žiadosťou zaoberať. Ak žiadosť o zaradenie nimi určenej záležitosti
bola doručená po zaslaní pozvánky na valné zhromaždenie, predstavenstvo zašle doplnenie
programu valného zhromaždenia spôsobom ustanoveným zákonom a určeným stanovami na
zvolávanie valného zhromaždenia najmenej desať dní pred konaním valného zhromaždenia. Ak
takéto oznámenie doplnenia pŕogramu valného zhromaždenia nie je možné, možno zaradiť určenú
záležitosť na program rokovania valného zhromaždenia len podl'a ust. s 185 ods. 2 obchodného
zákonníka. Predstavenstvo je povinné oznámenie doplnenia programu zaslať do 10 dní pred
konaním valného zhromaždenia vždy, ak ho akcionári podľa ust. 5 181 ods. 1 obchodného
zákonníka doručia najneskôr 20 dní pred konaním valného zhromaždenia.",

9) v článku V!ll. sa v bode 14. doterajšie znenie nahrádza týmto znením: ,,Pozvánku na valné
zhromaždenie najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia predstavenstvo odošle poštou
na adresu akcionára. Pozvánka na valné zhromaždenie musí obsahovať všetky náležitosti
ustanovené právnymi predpismi.",

10) v článku Vlll. sa v bode 16. v úvodnej vete doterajšie znenie nahrádza týmto znením: ,,Pozvánka na
valné zhromaždenie obsahuje tieto údaje" a v písmene e) sa na konci dopíňajú slová ,,(len pre
zaknihované akcie")",

11) v čtánku Vllt. sa vypúšťa bode 17.,

12) v článku !X. sa v bode 11. v druhej vete vypúšťajú slová ,,oznámení o konaní valného zhromaždenia",

13) v äánku Xt. sa v bode 17. pred písmeno a) vkladá odrážka, ktorá znie: ,,zabezpečuje pre listinné akcie
vedenie zoznamu akcionárov v CD a vedenie interného zoznamu akcionárov",

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

15)včIánku XXl. sa doteraišie znenie bodu 1. nahrádza dmto znením: ,,Skutočnosta, ktoných
uverejnenie ukladá právny predpis sa uverejňujú spôsobom predpísaným príslušným právnym
predpisom, inak na internetovei stránke spoločnosti.",

16) v čtánku XXt. sa doterajšie znenie bodu 2. nahrádza dmto znením: ,,skutočnosti, ktorých zverejnenie
predpisuje obchodný zákonník sa zverejňujú v obchodnom vestníku."'

Uznesenie č.8
Mimoriadne valné zhromaždenie udeľuje podľa 5 161a ods.2 obchodného zákonníka súhlas s nadobudnutím
vlastných akcií spoločnosti do majetku spoločnosti v počte 40 000 kusov. Valné zhromaždenie stanovuje
lehotu 18 mesiacov odo dňa ukončenia obchodovania s akciami spoločnosti na Burze cenných papierov
Bratislava, a.s., počas ktorej môže spoločnosť takto vtastné akcie nadobúdať za cenu 0,50 eur za jednu akciu
spoločnosti, čo je najnižšia a zároveň aj najvyššia cena. o konkrétnom nákupe rozhoduje predstavenstvo
spoločnosti. Spoločnosť nie je povinná akcie od akcionára odkúpiť na jeho požiadanie.

VALNÉ ZHRoMAŽDENIE
l. Valné zhromďdenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Do jeho pôsobnosti patrí:

a) zmena stanov,

b) rozhodnutie o zaýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva mýšiť
základné imanie podl'a $ 2 l0 obchodného zákonníka a vydanie dlhopisov,

c) vol'ba a odvolanie členov predstavenstva, určenie predsedu predstavenstva

d) vol'ba a odvolanie členov dozornej rady spoločnosti (ďalej len ''dozorná rada'') s v,ýnimkou
členov dozornej rady volených a odvolávaných zamestnancami'

e) schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky, mimoriadnej individuálnej účtovnej
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závierky, ľozhodnutie o ľozdelení zisku, alebo úhrade strát a určení tantiém,

0 rozhodnutie o premene akcií r,ydaných ako listinné cenné papieľe na zaknihované cenné
papiere a naopak,

g) rozhodnutie o vydaní dlhopisov,

h) rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o Znlene pľávnej fonny,

i) rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami na regulovanom trhu a rozhodnutie o tom,
Že spoločnost' pľestáva byť veľejnou akciovou spoločnost'ou'

j) rozhodnutie o d'alších otázkach, ktoľé zákon alebo tieto Stanovy zahftlajú do pôsobnosti
valného zhromaždenia,

k) rozhodovanie o schvá|ení znluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku.

l) schval'ovanie pľavidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti'

m) schválenie ý znamných obchodných tľansakci í

n) schválenie zmluv o qýkone funkcie členov dozornej rady

o) schválenie a odvolanie audítora

p) schválenie vytvoľenia a použitia kapitálového fondu z pľíspevkov akcionárov

z. Valné zhromaŽdenie roáoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov, pokial' obchodný
zákonník alebo tieto Stanovy nevyŽadujú inú väčšinu'

3. Na schválenie rozhodnutia valného zhromaŽdenia o Zmene stanov, mýšení a|ebo znížení
základného imania, o poverení pľedstavensťva na nýšenie základného imania podl'a $ 210
obchodného zákonníka, vydaní prioritných dlhopisov alebo vymenitel'ných dlhopisov' zrušení
spoločnosti alebo zmene právnej foľmy je potrebná 2l3 väčšina hlasov prítomných akcionáľov a
musí sa o tom vyhotoviť notárskazápisnica.

4. Na schválenie rozhodnutia valného zhromaŽdenia o skončení obchodovania na buľze S
akciami spo|očnosti a rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou
spoločnosťou je potrebná 2l3 väčšina hlasov prítomných akcionárov.

5. Na rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene práv spojených s niektoým druhom akcií
a o obmedzení prevoditel'nosti akcií na meno sa vyžaduje aj súhlas 2/3 väčšiny hlasov akcionárov,
ktoľí vlastnia tieto akcie.

6. Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Akcionár sa zúčastňuje
na valnom zhľomaŽdení osobne alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia. Ak
akcionáľ udelí splnomocnenie na uýkon hlasovacích práv spojených s ými isými akciami na
jednom valnom zhromaŽdení viaceým splnomocnencom, spoločnosť umožní hlasovanie tomu
splnomocnencovi, ktorý sa na valnom zhromaŽdení zapísa| do listiny prítomných skôr. Ak viacerí
akcionári udelili písomné splnomocnenie na zastupovanie jednému splnomocnencovi, tento môže
na valnom zhromaŽdení hlasovat' za kaŽdého takto zastúpeného akcionára samostatne. Ak
akcionáľ vykonáva svoje práva prostredníctvom splnomocnenca' originál splnomocnenia musí byť
odovzdaný zapisovatel'ovi pre účely evidencie. Splnomocnenie platí len na jedno valné
zhľ omaždeni e vrátane j e ho prípadného opätovného nl o|ani a'

7. Splnomocnenec musí byť na účasť na valnom zhromaŽdení splnomocnený písomným
splnomocnením obsahujúcim názov a sídlo právnickej osoby, IČo, alebo meno, priezvisko, ľodné
číslo a bydlisko ffzickej osoby (IČo' ľesp. ľodné číslo sa neuvádza u zahraničnej osoby) tak
akcionára ako aj splnomocnenca, počet a menovitu hodnotu akcií, ktoré ho oprávňujú na
hlasovanie a úradne oveľený podpis akcionĺĺra. Ak sa akcionár, ktoý vydal splnomocnenie zúčastní
valného zhĺomaždenia, jeho splnomocnenie sa stane bezpredmetným.

8. Ak má akcionár zaknihované akcie na viac ako jednom účte cenných papierov, spoločnost' musí
umožniť jeho zastupenie jedným splnomocnencomza každý takýto účet cenných papieľov podl'a
osobitného predpisu.
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9. Ak spoločnost' vydala zaknihované akcie, pľávo akcionára zúčastnit' sa na valnom zhromaŽdení
Sa overuje na základe v'ýpisu z registľa emitenta vedeného v zákonom ustanovenej
evidencii cenných papierov'

l0. Pľedstavenstvo je povinné molat' valné zhrotnaŽdenie v lehote šiestich mesiacov po uplynutí
predchádzajúceho účtovnélro obdobia.

l l. Ak to vyžadujú záujmy spoločnosti a v pľípadocIr ustanovených pľávnynl pľedpisom nloŽno
molať minloľiadne valné zhľomaždenie. Minloľiadne valné zhľomaždenie zvolá predstavensNo
najrnä vtedy ak :

a) Sa na tom uznesie pľedchádzajúce valné zhľomaŽdenie'

b) poŽiada o to akcionár alebo akcionári' ktorí majú akcie' ktoých menovitá hodnota dosahuje
najmenej 5 % základného imania' písomne s uvedením dôvodov na prerokovanie
navrhovaný c h zál eŽitosÍí'

c) ak zistí, Že strata spoločnosti presiahla hodnotu ll3 základnelro imania alebo to nrožno
pľed pokl adať, a pr edl oží val nénr u zhr omaždeniu návrhy opatľení.

12. Y prípade zvolania mimoriadneho valného zhromaŽdenia podl'a bodu l2 písm. b) tohoto článku,
pľedstavenstvo zvolá mimoriadne valné zhromaŽdenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní odo
dňa keď mu bola doručená Žiadost' o jeho zvolanie. Pľedstavenstvo nie je oprávnené menit'
navrhovaný program valného zhromaždenia. Predstavenstvo je oprávnené navľhovaný program
valného zhronraŽdenia doplniť iba so súhlasom osôb, ktoré požiadali o zvolanie mimoriadneho
valného zhromaŽdenia podl'a bodu 12' písm. b. ýchto stanov. Žiadosti akcionárov uvedených
v bode l2.písm.b) Stanov moŽno vyhovieť len vtedy, ak títo akcionári preukáŽu, že sú majitel'mi
akcií najmenej 3 mesiace pred uplynutím lehoty na zvolanie mimoriadneho valného
zhromaŽdenia predstavenstvom podl'a 1vety tohto bodu.

13. Na Žiadosť akcionára, alebo akcionáľov, ktorí majú akcie, ktorych menovitá hodnota dosahuje
najmenej 5%o základného imania predstavenstvo zaradí nimi určenú záleŽiÍost' na program
ľokovania valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie je povinné tuto záleŽitosť prerokovať.
Žladosť o doplnenie progľamu musí byť odôvodnená alebo k nej musí byť pripojený návrh
uznesenia valného zhromaždenia, inak sa valné zhľomaždenie nemusí takouto žiadosťou zaoberať.
Ak Žiadosť o zaradenie nimi uľčenej záležihosti bola doručená po zaslaní pozvánky na valné
zhromaŽdenie alebo po uverejnení oznámenia o konaní valného zhĺomaždenia, predstavenstvo
uverejní doplnenie programu valného zhromaŽdenia spôsobom ustanoveným zákonom a určeným
stanovami na nĺolávanie valného zhromažďenia najmenej desať dní pred konaním valného
zhľomaždenia' Ak takéto oznámenie doplnenia progľamu valného zhromaŽdenia nie je možné'
možno zaradit' uľčenú záleŽitosť na pľogram rokovania valného zhľomaždenia len podl'a ust. $ l85
ods. 2 obchodného zákonníka. Predstavenstvo je povinné oznámenie doplnenia programu
uverejniť do l0 dní pred konaním valného zhromaždeniavŽdy, ak ho akcionári podl'a ust. $ l8l
ods' 1 obchodného zákonníka doručia najneskôľ 20 dní pľed konaním valného zhromaŽdenia.

l4.Pozvánku na valné zhromaŽdenie najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaŽdenia
predstavenstvo odošle poštou na adresu akcionáľa. Pozvánka na valné zhľomaŽdenie musí
obsahovať všetky náležitosti ustanovené pľávnymi predpismi.

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

l6. Pozvánka na valné zhromaŽdenie obsahuje tieto údaje:
a) obchodné meno a sídlo spoločnosti,
b) miesto, dátum a hodinu konania valného zhromaždenia,
c) označenie, či sa zvoláva riadne alebo mimoľiadne valné zhromaŽdenie,
d) program rokovania valného zhromaŽdenia.
e) rozhodujúci deň pre uplatnenie práva účasti na valnom zhromažďení (len oznámenie

o konaní valného zhronraŽdenia),
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0 podstata navľhovaných zmien Stanov, ak je v programe valného zhromaŽdenia zaradená
zmena stanov,

g) upozornenie na práva akcionára nahliadnut' do infoľmácií a dokumentov podl'a písm' f)
tohto bodu v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valného zhľomaždenia a o
práve vyŽiadat' si kópie návľhu stanov a zoznan1ľ osôb, ktoľé sa navľhujú za členov
jednotlivých oľgánov spoločnosti s uvedením navľhovanej funkcie, prípadne ich zaslanie
na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo'

h) poučenie o možnosti akcionáľa nahliadnuť do účtovnej závierky podl'a $-l92 odst.l
obchodného zákonníka v sídle spoločnosti v lehote uľčenej na zvolanie valného
zhromaždenia a o pľáve akcionára. Ktoý je majitel'om akcií na doľučitel'a a ktoý zriadil
na akcie spoločnosti záložné právo v prospech spoločnosti ,vyŽiadať si zaslanie kópie
účtovnej závier|q na ním uvedenú adľesu na svoje náklady a nebezpečenstvo,

i) iné údaje podl'a ĺýchto stanov'

20. Spoločnosť uverejní najmenej 30 dní pľed konaním valného zlrľomaŽdenia na svojej
internetovej stránke:

a) oznámenie o molaní valného zhromaždenia s údajmi podl'a bodu' l9 tohto článku.

oRGANIZAČľEzaBEZPEčENIEVALNEHoZIJ.RDN,4^ŽDENIA
l . Priebeh valného zhronlaždeni a oľgan izačn e zabezpečýe pľedstavenstvo.

2. Predstavenstvo zabezpečuje zápis akcionárov do listiny pľítomných, ktoľá obsahuje najmä tieto
údaje:

a) akje akcionáľom právnická osoba, jej názov a sídlo,

b) ak je akcionárom ýzická osoba, jej meno, priezvisko, bydlisko,

c) údaje o splnomocnencovi akcionáľa, (meno, priezvisko, bydlisko)

d) menovitá hodnota akcií oprávňujúca akcionára na hlasovanie.

3. Listina prítomných musí byť označená nánom akciovej spoločnosti a dátumom konania valného
ztromaždenia' Správnosť listiny prítomných potvľdzujú svojimi podpismi predseda valného
zhromaŽdenia a zapisovatel', zvolení podl'a stanov. Ak spoločnosť odmietne vykonať zápis určitej
osoby do listiny prítomných, uvedie túto skutočnosť do listiny prítomných spolu s dôvodmi
odmietnutia. Listina prítomných je pľílohou zápisnice z konania valného zhromaždenia.

4. Predstavenstvo súčasne zabezpečí pre kaŽdého akcionára hlasovací lístok, na ktorom je ýrazne
vy značený počet j eho hlasov.

5. Valné zhĺomaždenie sa spravidla koná v mieste sídla spoločnosti. V odôvodnených prípadoch sa
môŽe konať v mieste v územnom obvode toho obchodného súdu' v ktorom je spoločnosť
registľovaná.

6. Valné zhľomaždenie zvolí svojho predsedu' zapisovatel'a, dvoch overovatel'ov zápisnice
a potrebný počet osôb poveľených spočítaním hlasov. Pri ich vol'be sa hlasuje najskôr v celku
o všet[ých kandidátoch navrhnuých predstavenstvom. Ak nebudú kandidáti takto zvolení,
predstavenstvo zmení kandidátov podl'a návrhu akcionáľov. V prípade potreby môže dat'
predstavenstvo hlasovať o niektoých kandidátoclr osobitne.

7. Do zvolenia predsedu valného zhromaŽdenia poverí predstavenstvojeho vedením svojho člena
alebo inú osobu; ak taká osoba nie je na valnom zhromaždení prítomná, môže valné zhromaŽdenie
do zvolenia jeho predsedu viesť ktoýkol'vek z akcionárov spoločnosti.

8. Zápisnica o valnom zhromaŽdení obsahuje:
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a) obchodné meno a sídlo spoločnosti,

b) miesto a čas konania valného zhromaŽdenia,

c) meno pľedsedu valného zhronúdenia, zapisovatel'a, overovatel'ov zápisnice a osôb
poverených sčítaním hlasov'

d) opis prerokovania jednotliv'ých bodov pľogranlu valného zhronraŽdenia.

e) rozhodnutie valného zhľomaždenia s uvedením v'ýsledku hlasovania, pľi kaŽdom bode
programu val ného zhromaždenia.

0 obsah protestu akcionáľa, člena pľedstavenstva alebo dozornej rady týkajúceho Sa

rozhodnutia valného zhromaždenia, ak o to pľotestujúci poŽiada,

g) ak akcionár na valnom zhronraŽdení poŽiada, tnusí vo vďahu k výsledku hlasovania pri
kaŽdom bode programu va|ného zhromaždenia zápisnica z valného zhromaŽdenia obsahovat' údaj
o:

l. počte akcií,za ktoré boli odovzdané platné hlasy,
2. pomernej časti základného imania, ktoré odovzdané platné hlasy pľedstavujú,
3. celkovom počte odovzdaných platných hlasov,
4. počte hlasov za aproti jednotlivym návrhom uznesení vľátane informácie o počte

akcionárov' ktoľí sa zdržali lrlasovania.

9. K zápisnici sa priloŽia návrhy a vyhlásenia pľedloŽené na valnom zhromaŽdení na pľerokovanie.
Predstavenstvo zabezpečuje vyhotovenie zápisnice o valnom zhromaŽdení do 15 dní od jeho
ukončenia. Zápisnicu podpisuje zapisovatel' a predseda valného zhromaždenia a dvaja zvolení
overovatelia.

l0. Spoločnosť uverejní ýsledky hlasovania vsúlade sbodom 8, písm. g) vlehote 15 dní od
skončenia valného zhron'laŽdenia na svojej internetovej stránke, ak ju má zriadenu.

l l. V pľípade,že sa podl'a právnych predpisov vyžaďuje notárska zápisnica, predstavenstvoje povinné
zabepečiť zosúladenie obsahu zápisnice podl'a bodu 8. tohoto článku s notárskou zápisnicou.
Zápisnice o valnom zhromaždení spolu s oznámením o konaní valného zhĺomaŽdenia a zoznam
prítomných akcionáľov spoločnosť uschováva po celý čas jej trvania. Pri zániku spoločnosti bez
právneho niístupcu ich spoločnosť odovzdá príslušnému štátnemu archívu.

RozHoDovANIE vALNÉHo ZHRoMAŽDENIA
1. Valné zhľomaždenie ľozhoduje hlasovaním na výnru predsedu valného zhromaŽdenia. Ak je

podaných viac návrhov, rozhoduje o poľadí, v ktorom sa bude o nich hlasovať, predseda valného
zhromaždenia. Hlasuje sa s hlasovacími lístkami. Výsledok hlasovania oznamujú osoby poveľené
sčítaním hlasov pľedsedovi valného zhromaŽdenia a zapisovatel'ovi'

2. Tajne sa hlasuje na návľh akcionára. Podmienkou uplatnenia tajného hlasovania je, že talcýto
spôsob musí byť odsúhlasený valným zhromaŽdením väčšinou hlasov prítomných akcionárov.

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

5) Infoľmácie o činnosti pľedstavenstva a dozornej ľady

V roku 2O2I pracovalo predstavenstvo v zložení: Ing. Roman Šustek- predseda predstavenstva,
JUDr. Vladimír Balaník - podpredseda predstavenstva (do 2.9.2o2l), Ing.Leonardo Valois - člen
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predstavenstva a Ing. Milan Mačala podpredseda pľedstavenstva (od 3.9.202l) . V roku 202l
predstavenstvo zasadalo celkom 5 kľát. Zkažďeho ľokovania predstavenstva bola vyhotovená
zápisnica, ktorú dostal každý člen predstavenstva a predseda dozomej rady. Predstavenstvo
spoločnosti na svojich zasadnutiach :

. pravidelne preľokovávalo a hodnotilo mesačné správy o výsledkoch hospodárenia spoločnosti
r prijalo ľôzne uznesenia, ktoých plnenie sa pľavidelne na kaŽdom pľedstavenstve hodnotilo
. vykonávalo svoju činnost'v zmysle platných stanov a.s. a štatutu predstavensNa a.s.

Predstavenstvo pravidelne informovalo o svojej činnosti dozornú radu Plastika, a.s.
Predstavenstvo splni|o všetky uznesenia prijaté valným zhromaždenírn konaným 2.septembra2O2!

PREDSTAVENSTVO

1. PredstavensWo je štatutáľnym oľgánom spoločnosti. ktoný riadi činnosť spoločnosti a koná v jej
mene. Pľedstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokial'nie sú obchodným
zákonníkom alebo týmito Stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zkvomaždenia a|ebo
dozoľnej rady. Členovia predstavenstva, ktorí konajú v mene spoločnosti a spôsob' ktoým tak
robia' sa zapisujú do obchodného ľegistra.

2' Predstavensťvo spoločnosti má troch členov.

3. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhľomaždenie' Valné zhromaždenie záľoveň uľčí
predsedu a podpľedsedu predstavenstva. Funkčné obdobie členov pľedstavenstva je pät' rokov, s
qýnimkou podl'a bodov 4 a 5 tohoto článku, funkčné obdobie končí aŽvol'bou nových členov.

4. Predstavenstvo, ktoľého počet volených členov neklesol pod polovicu, môŽe kooptovať po
odsúhlasení dozoľnou radou náhľadných členov do nasledujúceho zasadnutia valného
zhromaŽdenia. Nasledujúce valné zhromaŽdenie kooptovaných členov pľedstavenstva potvrdí,
ďebo zvolí nov'ých.

5. Clen predstavenstva môže z funkcie odstúpiť. Je však povinný oznámiť to písomne
pľedstavenstvu. Výkon jeho funkcie končí dňom splnenia podmienok uľčených
predstavenstvom.

6. V prípade, Že člen predstavenstva, ktoýje súčasne v pracovnom pomere so spoločnosťou, dostane
z tohto pracovného pomeru qýpoveď z dôvodov porušenia pracovnej disciplíny pľestáva byť dňom
skončenia pracovného pomeru členom predstavenstva. Ak je ktoýkol'vek člen predstavenstva
odsúdený za trestný čin. končí jeho členstvo v predstavenstve najneskôr do l mesiaca odo dňa,
kedy sa ojeho odsúdení pľedstavenstvo alebo spoločnosť dozvedeli. Ak člen predstavenstva
poľuší zákaz konkurencie, pľestáva byť členom pľedstavenstva najneskôr do l mesiaca odo dňa,
kedy sa o tomto poľušení zákazu predstavenstvo alebo spoločnosť dozvedeli.

7. Predstavenstvo nloláva a vedie predseda alebo ním poverený člen predstavenswa podl'a potreby,
najmenej taz za dva mesiace. Zvolanie predstavenstva sa vykonáva písomnou pozvánkou,
doručenou najmenej l0 dní vopľed. V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, miesto a progľÍrm
rokovania. Ak všetci členovia predstavenstva súhlasia, desaťdňová lehota nemusí byť doďržaná.
Rokovania predstavensťva sa môŽe zúčastniť člen dozornej rady, ako to dozoľná ľada poŽiada.

8. Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Na pľijatie
uznesenia je potrebný súhlas väčšiny prítomných členov.

9. Hlasovanie mimo zasadnutia predstavenstva v prípadoch, ktoľé nestrpia odklad, môže byť
nahradené písomnou foľmou, pľičom hlasujúci sa povaŽujú za prítomných. Za písomnú foľmu pľe
takéto hlasovanie sa povaŽujú aj e-mailové pľejavy po ich telefonickom overení.

l0. o priebehu zasadania predstavenstva a o jeho ľozhodnutiach sa vyhotovujú zápisnice podpísané
predsedom predstavenstva a zapisovatel'om. Zápisnica musí obsahovať všetky zésadne skutočnosti
z rokovania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí, musí byť
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doručená kaŽdému členovi pľedstavenstva a predsedovi dozornej rady. Zápisnica musí obsahovat'
aj všetky rozhodnutia prijaté písomnou formou podl'a čl. XI. bod 9 v čase od predchádzajúceho
rokovania predstavenstva.

l1. Konať v n"lene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzlji
súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva spôsobom uvedeným v čl. XX.

l2. Výkon funkcie člena pľedstavenswa je nezastupitel'ný.

l3. Na členov pľedstavenstva Sa v plnom ľozsahu vďahujú ustanovenia $ l96 obchodného zákonníka
o zákaze konkurencie.

l4. Náklady spojené s výkonom činnosti predstavenstvauhrádza spoločnost'.

l5. Zasadnutie predstavenstva sa koná spravidla v sídle spoločnosti'

16. Členom predstavenstva patrí za výkon ich funkcie tantiéma vo ýške stanovenej valnýnl
zhromaŽdením. Členom predstavenstva paÍrí za ýkon ich funkcie aj mesačná odmena podl'a
pravidiel schválených dozoľnou radou.

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

záležitosti,
. vykonávazamestnávatel'sképráva,
. zvo|áva valné zhľomaŽdenie,
r vykonáva uznesenia valného zhromaŽdenia,
. rozhoduje o pouŽití rezervného fondu'
o zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva spoločnosti
o zabezpečuje vedenie zoznamľ akcionáľov v CD a vedenie intemého zoznam|J akcionárov
a) predkladá valnému zhľomaždeniu na schválenie:
o návrhY na Zmeny Stanov
o návrhY na zv;ýšenie a zníŽenie základného imania
. návrhy na vydanie dlhopisov
o návľhY na poverenie '^ľýšiť základne imanie pľedstavenstvom
o riadnu individuálnu, mimoľiadnu individuálnu účtovnú závierku, návrh na rozdelenie zisku alebo

úhradu strát vrátane určenia vyšky a spôsobu vyplatenia dividend a tantiém
. audítora spoločnosti
o návrh na zrušenie spoločnosti,
o návľhY na schválenie vytvoľenia a pouŽitia kapitálového fondu z pľíspevkov akcionárov
b) pľedkladá valnému zhromaždeniu ako súčasť qýľočnej spľávy správu o podnikatel'skej činnosti
spoločnosti a stave jej majetku, Spľávu o odmeňovaní členov oľgánov spoločnosti
c) informuje valné zhromaždenie:
. o podnikatel'skom pláne bežného roka So Zapracovaním pripomienok dozornej rady.
d) pľedkladá dozornej rade:
o materiálY uvedené v čl. XII. bod l0
o informácie o zásadných zámeľoch obchodného vedenia spoločnosti na budúce obdobie ako aj o

predpokladanom qývoji stavu majetku, financií a výnosov spoločnosti najmenej ľaz do roka
e) informuje dozornú radu:
o bezodkladne o všetkých skutočnostiach, ktoré môŽu podstatne ovplyvniť ývoj podnikatel'skej

činnosti a stav majetku spoločnosti, najmä jej likviditu
o zvolaní mimoriadneho valného zhromaždenia pľedstavenstvom spoločnosti v pľípade, ak

predstavenstvo zistí' Že strata spoločnosti presiahla hodnotu ll3 základného imania alebo to
možno pľedpokladať

o písomnú správu o stave podnikatel'skej činnosti a o majetku spoločnosti v porovnaní s
predpokladaným v-ývojom na žiadosť dozornej rady

f) Pľedstavenstvo schval'uj e:

o pravidlá worby a použitia fondov ťvorených spoločnosťou,
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. prevody vlastníctva k nehnutel'nému majetku, zaťaženie nelrnutel'ností a pľenájom na dobu dlhšiu
ako dva roky,

. schval'uje získanie a scudzenie majetkov,ých účastí vľátane majetkoqých vkladov alebo ich
zvýšenia do obchodných spoločností, družstiev a iných spoločností,

. schval'uje štatutárne noľmy spoločnosti,

. návrh ceny a iných návrhov v konaní o cenovej ľegulácii pľed Uľadom pre reguláciu sieťových
odvewí a Radou pre reguláciu podl'a osobitného zákona.

l8' Predstavenstvo je povinné pri predložení ýchto informácií zabezpečit'zachovanie obchodného
tajomstva a zamedziť úniku informácií a skutočností, ktoýclr prezradením by mohla spoločnosti
vzniknút'škoda.

19. Predstavenstvo vymenúva a odvoláva ýkonného ľiaditel'a, ktoý zodpovedá
predstavenstvu za v'ýrobné' obchodné, prevádzkové a personálne záležitosÍi. |Jzavára
s qýkonným riaditel'om znrluvu o individuálnych pľacovných a platobných podmienkach.

Infoľmácia o činnosti dozoľnei ľadv :

- V roku 202l pracovala dozomá rada v zložení: Ing. Jozef Šnegoň _ predseda , Mgr. Juraj
Siro\ý' MBA - podpredseda dozomej rady aPavel Chudovan _ člen dozornej rady. Vroku 202l
dozorná rada zasadala celkom 7 kÍát. Z kaŽdeho zasadnutia bola vyhotovená zápisnica, ktorú dostal
kaŽdý člen dozornej rady.
Dozoľná rada sa pľi qýkone Svojej kontrolnej činnosti zameralahlavne :

o pravidelne preľokovávala a hodnotila mesačné spľávy,
. prijímala uznesenia, ktoých plnenie sa pravidelne hodnotilo,
. vykonávalo svoju činnosť v zmysle platných Stanov a.s. a štatútu dozomej rady a.s.

DoZoRNÁ RADA
1. Dozoľná ľada dohliada na v}Íkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikatel'skej

činnosti spoločnosti.

2. Dozorná radamá troch členov.

3. Členom dozoľnej rady môŽe byť len ýzická osoba. Člen dozornej ľady nesmie byť zároveň
členom pľedstavenstva, pľokuľistom, osobou opľávnenou podl'a zápisu v obchodnom registri
konať v mene spoločnosti.

4. Dve tretiny členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhĺomaždenie nadpolovičnou väčšinou
hlasov prítomných akcionáľov' Jednu tretinu volia a odvolávajú zamestnanci spoločnosti, ak má
spoločnosť v čase vol'by viac ako 50 Zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere. Pri vol'be
členov dozornej rady volených valným zhromaždením je možné hlasovať aj o viaceých
kandidátoch súčasne, ich počet ale v takom pľípade nesmie byt' vyšší, ako je počet vol'ných miest
v dozornej rade. Poradie, v ktorom sa bude o jednotliqých návrhoch hlasovať, uľčuje predseda
valného zhromaŽdenia. Pokial' po zvolení niektorého kandidáta za člena dozornej rady uŽ budú
všetky funkcie členov dozornej ľady obsadené' nebude sa o prípadných ďalších návrhoch
hlasovať. Ustanovenie $ 200 ods. 2 obchodného zákonníka sa nepoužije.

5. Funkčné obdobie členov dozornej rady je 5 ľokov, končí sa však aŽ vol'bou noqých členov
dozomej rady. Predsedu dozomej rady volia a odvolávajú členovia dozornej rady,
pričom dotknutá osoba nehlasuje.

6. Člen dozornej rady môže zo svojej funkcie odstupiť' Je však povinný oznámiť to dozornej rade.
Výkonjeho funkcie končí dňom , ktory určí dozorná rada.
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1. V pľípade, že člen dozornej rady, ktoý je súčasne v pracovnom pomere so spoločnosťou, dostane
z tohto pracovného pomeru ýpoveď z dôvodov poľušenia pracovnej disciplíny prestáva byt'dňom
skončenia pracovného pomeľu členom dozornej rady' Ak je ktoýkol'vek člen dozornej rady
odsúdený za trestný čin, končí jeho členstvo v dozornej rade najneskôr do l mesiaca odo dňa,
kedy sa ojeho odsúdení dozoľná ľada alebo spoločnost'dozvedeli. Ak člen dozornej ľady poľuší
zákaz konkurencie, prestáva byť členonl dozornej rady najneskôľ do l tnesiaca odo dňa, kedy sa
o tomto porušení zákazu dozorná ľada alebo spoločnost' dozvedeli.

8. Ak by sa odstúpenínr členov dozoľnej ľady volených valným zhromaŽdením zníŽil počet členov
pod polovicu' môŽe dozorná rada vymenovať náhľadných členov do najbližšieho zasadnutia
valného zhromaŽdenia. Tento prípad Sa nevďahuje na člena dozornej rady voleného
Zamestnancami spoločnosti. V takomto prípade sa do 30 dní od prijatia abdikácie uskutočnia
vol'by nového člena dozornej rady. Ak by sa odstúpením členov dozornej rady zníŽil počet členov
pod polovicu, dozorná rada je povinná bez zbytočného odkladu zslolať mimoľiadne valné
zhľomaŽdenie, ktoré rozhodne o ich odstúpení a zvolení novych členov dozornej ľady'

9. Dozoľnú radu zvoláva jej predseda najmenej razzakalendárny štvďrok. Pre rokovanie dozoľnej
rady a spôsob jej rozhodovania platia ustanovenia čl. XI. bod 7 pľimerane'

10. Dozorná rada posudzuje:
a) návrh predstavenstva na zrušenie spoločnosti,
b) návrh predstavenstva na Vymenovanie likvidátora spoločnosti.
c) pravidlá tvorby a pouŽitia fondov tvoľených spoločnosťou
d) podnikatel'slaý plán beŽného roka,
e) návrh plánu rozdelenia zisku, ktoý obsahuje najmä:
o odvod daní,
o prídel do rezervného fondu,
. pľídely do ostatných fondov tvorených spoločnosťou,
o ostatné použitie zisku,
r pouŽitie prostriedkov neľozdeleného zisku.
D odporúčanie pre predstavenstvo na schválenie a|ebo odvolanie audítora, ktoré pľedstavenstvo

pľedkladá valnému zhromaŽdeniu

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

12. Dozorná rada udel'uje predchádzajúci súhlas v prípadoch ak spoločnost'poskytuje úver, pôžičku,
prevádza alebo posýruje do uŽívania majetok spoločnosti alebo zabezpečuje záxäzok členovi
predstavenstva, prokuristovi alebo inej osobe, ktoráje oprávnená konať za spoločnosť a osobám
im blízkym alebo osobám, ktoré konajú na ich lúčet za podmienok obvyklých v beŽnom
obchodnom sťyku. Dozomárada udel'uje pľedchádzajúci súhlas s uzatvorením zmluvy o poistení
zodpovednosti za škodu spôsobenú členom predstavenstva pľi ýkone funkcie člena
predstavenstva

l3. Dozorná rada schval'uje zmluvy o v'ýkone funkcie člena predstavenstva.

14. Dozomá rada moláva valné zhromaŽdenie, ak to vyžadujú záujmy spoločnosti, a na valnom
zhľomaždení navľhuje potľebné opatrenia' Pľe spôsob molávania valného zhľomaždenia platia
primerane ust. $ l84 obchodného zákonníka a ust . čl. MII. bod l0 stanov.

15. Členovia dozornej rady sa zúčastňujú na valnom zhromaždení a sú povinní oboznĺímiť valné
zhĺomaŽdenie s qýsledkami svojej kontrolnej činnosti.

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

17. Členovia dozornej ľady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov ýkajúcich sa
činnosti spoločnosti a kontrolujú, či účtovné záznamy sú riadne vedené v súlade so skutočnosťou a
či sa podnikatel'ská činnost'spoločnosti uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, stanovanri a
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pokynmi valného zhromaždenia. Pľitom kontroluje a valnému zhromaždeniu pľedkladá závery a
odporúčania ýkajúce sa najmä :

l. plnenia úloh uloŽených valným zhromaždenim pľedstavenstvu,

2. ďodľžiavania stanov spoločnosti a právnych predpisov v činnosti spoločnosti,

3. hospodáľskej a finančnej činnosti spoločnosti, účtovníctva. dokladov, účtov, Stavu majetku
spoločnosti, j ej záväzkov a pohl'adávok.

18. Dozorná rada preskúmava účtovné závierky, ktoré je spoločnost'povinná vyhotovovať podl'a
osobitného predpisu a návrh na rozdelenie zisku alebo na úhradu strát a predkladá svoje
vy'jadľenie valnému zhľomaŽdeniu.

19. Na členov dozornej rady sa vďahuje zákazkonkuľencie v ľozsahu ustanovenom v ust. $ 196
obchodného zákonníka.

20. Dozorná rada rozhoduje väčšinou hlasov všetkých svojich členov. O zasadaní dozornej rady sa
vyhotovuje zápisnica podpísaná jej pľedsedom. V zápisnici sa uvedú aj stanoviská menšiny členov
dozornej rady, ak títo o to požiadajú; vŽdy sa uvedie rozdielny názor členov dozoľnej rady
zvolených zamestnancami spoločnosti.

2l' Akcionár má právo nazeľať do zápisníc z rokovania dozoľnej rady; o talcto získaných
i nform ác i ách j e povinĺý zachov áv at' m l čan l i vosť.

22. Spoločnosť môŽe s členom dozoľnej rady, ktoýje zamestnancom spoločnosti, skončiť pracovný
pomer výpoveďou, alebo míŽiť mu platové zaradenie v čase jeho funkčného obdobia a v dobe
jedného ľoku po skončení členstva v dozornej rade len s pľedchádzajúcim súhlasom
nadpolovičnej väčšiny ostatných členov dozomej ľady.

23. Náklady spojené s ýkonom činnosti dozornej rady uhrádzaspoločnosť.

24. Členom dozornej rady patrí zavýkonich funkcie tantiéma vo vyške uľčenej valným
zhromaŽdením ako aj mesačná odmena, ktorej vyšku určuje valné zhromaŽdenie.

ó) Udaje o štruktúľe základného imania

Základné imanie spoločnosti je 10.200.821,-EUR (desať miliónov dvestotisíc osemstodvadsatJeden
euro). Základné imanie spoločnosti ku dňu jej vzniku bolo vytvoľené vkladom zakladatel'a
uvedeným v zakladatel'skej listine.
Základné imanie je rozdelené na spolu 9.073.991 ks (slovom deväť miliónov sedemdesiattritisíc
deväťstodeväťdesiat sedem) kmeňoqých akcií na doručitel'a v zaknihovanej podobe, pľičom
692.750 ks (slovom šest'stodeväťdesiatdvatisíc sedemstopäťdesiat) akcií je s menovitou hodnotou
jednej akcie vo ýške 2,-EUR (slovom dve euro), 2I7 'o31 ks (slovom dvestosedemnásttisíc
tridsat'sedem) akcií je s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 3,-EUR (slovom tri euro)
a8.164.210 ks (slovom osem miliónov stošesťdesiatštyritisíc dvestodesať) akcií je s menovitou
hodnotou jednej akcie vo qýške 1,-EUR (slovom jeden euro) .

7) Udaje o obmedzení pľevoditel'nosti cenných papieľov.

Prevoditel'nost' cenných papieľov akcií spoločnosti nie je obnredzená.

8 ) Úoa;e o kvďifikovanej účasti na základnom imaní

Kvalifikovaná účasť spoločnosti Plastika, a.s. v iných spoločnostiach - s l07o alebo viac
percentami naZIalebo na hlasovacích právach:
- Plastika Bohémia s.r.o., Plastika-Nitra,
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d.o.o. v likvidácii' - l00% naZI a hlasovacích právach.
- Plastika Trading, s.ľ.o. od 6'12.2013 - l00 vo naZI a na hlasovacích právach

Kvalifikovaná účasť na základnom imaní Plastiky' a.S. - S l0 vo a\ebo viac percentami na ZI alebo
na hlasovacích pľávach: 90,67 vo FINASIST'a.s.

9) Udaje o majitel'och cenných papieľov s osobitnými pľávami kontroly s uvedením
opisu týchto pľáv.

Spoločnosť neeviduje Žiadnych majitel'ov cenných papierov s osobitnýnli právami kontroly.

10) Udaje o spôsobe kontľoly systému zamestnaneckých akcií

Spoločnosť nie je emitentom Zamestnaneckých akcií'

11) Úoaje o obmedzeniach hlasovacích pľáv

Žĺadni akcionári nemajú obmedzené hlasovacie práva. Spoločnosť zaobch ádza so všetkymi

akcionármi rovnako, za rovnakých podmienok. Hlasovacie právo patľiace akcionáľovi sa riadi

menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na kaŽdých 0,l0 € pripadá jeden hlas.

12) Udaje o dohodách medzi majitel'mi cenných papieľov, ktoré sú jej známe a ktoré
môžu viest'k obmedzeniam pľevoditel'nosti cenných papieľov a obmedzeniam hlasovacích
práv

Spoločnosť nemá vedomosť o žiadnych dohodách medzi majitel'mi cenných papieľov, ktoré
môžu viesť k obmedzeniam prevoditel'nosti cenných papieľov a obmedzeniam hlasovacích práv .

13) Údaje o pravidlách upľavujúcich lymenovanie a odvolanie členov jej štatutárneho
oľgánu a zmenu stanov.

Pravidlá vol'by a odvolania členov predstavenstva a dozornej rady sú definované v Stanovách
akciovej spoločnosti. Stanovy sú uloŽené v zbierke listín podl'a osobitného zákona. Zmena stanov'
vol'ba orgánov spoločnosti patria do pôsobnosti valného zhromaŽdenia.

14) Udaje o všetkých významných dohodách, v ktorých je zmluvnou stľanou a ktoré
nadobúdajú účinnost', menia sa alebo ktorych platnost' sa skončí v dôsledku zmeny jej
kontľolných pomeľov' ku ktoľej došlo v súvislosti s ponukou na pľevzatie a o jej účinkoch s
výnimkou prípadu, ak by ju ich zveľejnenie vážne poškodilo; táto výnimka sa neuplatní, ak
je povinná zveľejnit' tieto údaje v rámci plnenia povinností ustanovených osobitnými
pľedpismi

Spoločnosť nemá vedomosť o Žiadnych talqýchto dohodách.

15) Údaje o všetkých dohodách uzatvorených medzi ňou a členmi jej oľgánov alebo
zamestnancami, na ktorých základe sa im má poskytnút' náhrada, ak sa ich funkcia alebo
pracovný pomeľ skončí vzdaním sa funkcie, výpoveďou zo strany zamestnanca, ich
odvolaním, qýpoved'ou zo stľany zamestnávatel'a bez uvedenia dôvodu ďebo sa ich funkcia
alebo pracovný pomeľ skončí v dôsledku ponuky na prevzatie.

Náhrady Zamestnancom sa poskytujú v zmysle kolektívnej zmluvy.
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Spľáva o odmeňovaní členov orgánov spoločnosti Plastika' a.s. za rok2021
(vypracovaná podl'a $ 201e obchodného zákonníka)

Mimoriadne valné zhľomaŽdenie spoločnosti Plastika, a.s. konané dňa 1 l .l2'20l9 schválilo Pravidlá
odmeňovania členov oľgánov verejnej akciovej spoločnosti Plastika, a's., Novozámocká 222C, 949
05 Nitt'a, zapísanej v obchodnom registľi okresného súdu Nitľa. oddiel: Sa, vloŽka číslo: l83/\ĺ.
Pravidlá odmeňovania platia štyri roky odo dňa ich schválenia valným zhromaŽdením.
V súlade s ust. $ 20le obchodného zákonníka predstavenstvo spoločnosti vypracovalo jasnú
aztozumiÍel'nú správu o odmeňovaní, ktorá poskytuje úplný pľehl'ad odmien vrátane všet\ých ýhod
v akejkol'vek forme pľiznaných alebo splatných za pľedchádzajuce účtovné obdobie jednotliqým
členom orgánov spoločnosti v súlade s pravidlami odmeňovania apredložilo ju valnému
zhromaždeniu na pľerokovanie raz ročne ako súčasť výľočnej spľávy.
Správa o odmeňovaní v súlade s ust. $ 20le obchodného zákonníka obsahuje jednotlivo za každeho
člena oľgánu spoločnosti :

a) prehl'ad všet[ých zloŽiek celkovej odmeny,

b) pomerný podiel pevnej a pohyblivej zložky na celkovej odmene'
c) vysvetlenie, ako celková odmena zodpovedá schváleným pravidlám odmeňovania vrátane toho.

ako prispieva k dlhodobej ýkonnosti spoločnosti, a informácie o tom, ako boli uplatnené kľitériá
hodnotenia výkonnosti,

d) ročný súhrn odmien, ročný vyvoj v hodnotení qýkonnosti spoločnosti a priemerný ročný súhrn
odmien uľčený na základe porovnania príjmu z odmien člena oľgánu spoločnosti a príjmu
zamestnancov spoločnosti, ktorí nie sú členmi orgánov spoločnosti a majú ustanovený ýŽdenný
pracovný čas podl'a osobitného zákona, aÍo za najmenej päť pľedchádzajúcich účtovných období,

e) každú odmenu bez ohľadu na jej formu získanú členom orgánu spoločnosti od ktoľejkol'vek
spoločnosti podl'a osobitného zákona,

0 počet akcií a opcií na akcie poskytnuých alebo ponúknuých v súvislosti s v,ýkonom funkcie a
hlavné podmienky výkonu pľáv vľátane ceny a dátumu realizácie a akékol'vek ich zmeny,

g) informácie o vyuŽívaní moŽnosti spätného vymáhania pohyblivej zložl<y celkovej odmeny,
h) informácie o všet[ých pľípadoch podl'a $ 20la ods. 3 vrátane vysvetlenia povahy qýnimočných

prípadov a uvedenia konkrétnych ustanovení, od ktoých sa dočasne odchýlili.
i) vyjadrenie, ako spoločnosť pri vypracovaní tejto správy o odmeňovaní zohl'adnila návrhy

akcionárov uplatnené pri prerokovaní pľedchádzajúcej správy o odmeňovaní na valnom
zhromaŽdení spoločnosti v prípade, ak takéto návrhy boli akcionáľmi na valnom zhromaždení
spoločnosti prednesené.

Ad a) pľehl'ad všetkých zložiek celkovej odmeny za rok2021_ pravidelná mesačná odmena
a tantiémy
Podl'a $ 20la ods.1' druhá veta obchodného zákonníka spoločnost' je povinná vyplácať odmeny
členov oľgánov v súlade so schválenými pľavidlami odmeňovania.
Podl'a $ 66 odst' 6 obchodného zákonníka a článku XII bod 13 Stanov spoločnosti Plastika, a.s.
Zmluvu o v,ýkone funkcie člena predstavenswa schval'uje dozorná rada. Na záklaďe Uznesenia č'
2l3l20l9 schváleného na ľokovaní dozoľnej rady Plastika ,a .s. dňa ll '12.2019 dozorná ľada schválila
zmluvy o výkone funkcie medzi spoločnosťou Plastika, a.s. a členmi predstavensťva spoločnosti.
Ing. Romana Susteka zvolilo súčinnosťou od 13.6.2020 za člena predstavenstva mimoriadne valné
zhromaždenie Plastika, a.s., konané dťla 04.06.2020 a určilo ho za predsedu predstavenswa.
JUDr. Vladimíra Balaníka zvolilo s účinnost'ou od 13.6'2020 za člena predstavenstva mimoriadne
valné zhromaždenie Plastika, a.s., konané dňa 04.06.2020 a určilo za podpredsedu predstavenstva.
Ing. Leonarda Valoisa zvolilo s účinnosťou oď 13.6'2020 za člena predstavenstva mimoriadne valné
zhromúdenie Plastika, a.s., konané ďňa 04.06'2020'
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Dozoľná ľada na rokovaní konanom dŤ.a 04'06.2020 schválila s účinnosťou oď 13.6.2020 zmluvy o
v'ýkone funkcie s členmi predstavenstva Ing. Šustekom, JUDľ. Balaníkom a Ing' Valoisom, zvolenými
naMYZ dňa4.6.2020 .

Riadne valné zhromaŽdenie Plastika ,a .s. konane dŕ,a 2.9.202l odvolalo zfunkcie podpredsedu
pľedstavensťva JUDr' Vladimíľa Balaníka a zvolilo Ing. Milana Mačalu do funkcie člena
predstavenstva a uľčilo ho za podpredsedu pľedstavenstva spoločnosti Plastika, a.s. s účinnosťou odo
dňa 03.09.202l.Dozorná ľada na ľokovaní konanom dňa2.9.202| schválila s účinnosťott oď3.9.2021
zmluvu o v,ýkone funkcie s členom predstavenstva Ing. Mačalom, zvoleným na RVZ dtn2'9'202l .

Pľavidelná mesačná odmena pľe členov predstavenstva, vyplácaná v ľ' 202l v súlade s Pľavidlami
odmeňovania orgánov spoločnosti Plastika a.s., ktoľé boli schválené na mimoriadnom valnom
zhromaždení Plastika a.s., konanom dňa ll.l2.20l9 a podl'a schválených zmlúv o qýkone funkcie
členov pľedstavenstva dozornou ľadou spoločnosti dňa 1l.l2.20l9 bola nasledovná: mesačná
odmena predsedu predstavenstva bola v roku 202l vyplácaná vo ýške 300€, mesačná odmena
podpredsedu predstavenstva bola v ľoku 202l vyplácaná vo ýške 300€, mesačná odmena člena
predstavenstva bola v roku 2021 vyplácaná vo ýške300€.
V roku 202l bol'i členom predstavenstva vyplatené pľavidelné mesačné odmeny úhrnne vo ýške l0
8OO EUR.
Podl'a článku VIII bod l písm. n) Stanov Plastika a's. zmluvy o výkone funkcie členov dozornej ľady
schval'uje valné zhromaŽdenie. Mimoľiadne valné zhromaždenie Plastika, a.s., konané dňa l l .12.2019
schválilo Zmluvy o výkone funkcie medzi spoločnosťou Plastika, a.s. a s členmi dozornej ľady
spoločnosti Ing. Jozefom Šnegoňom a Mgr. Jurajom Širolqým prijatím uznesenia č. 4. Mimoriadne
valné zhromaždenie Plastika' a.s.' konané dŤ,a 4.6.2020 schválilo Zmluvu o ýkone funkcie medzi
spoločnosťou Plastika, a.s. a členom dozornej rady Pavlom Chudovanom .

Pľavidelná mesačná odmena pre členov dozornej rady vyplácanáv r.2021 v súlade s Pľavidlami
odmeňovania orgánov spoločnosti Plastika a.s., ktoľé boli schválené na mimoriadnom valnom
zhľomaŽdení Plastika a.s., konanom dňa 11.12.2019 a podl'a schválených zmlúv o qýkone funkcie
členov predstavenstva mimoriadnym valným zhĺomaŽdením spoločnosti dňa 1l.1z.20l9 uznesením č.
4, a mimoriadnom valnom zhromaŽdení spoločnosti dt,a 4.6'2020 uznesením č.3lMvzl2020 , bola
nasledovná: mesačná odmena predsedu dozoľnej ľady bola v roku 202l vyplácaná vo ýške 200 €,
mesačná odmena člena dozomej rady bola v roku 202l vyplácaná vo ýške 200 €
V roku 202l boli členom dozornej rady vyplatené pravidelné mesačné odmeny úhmne vo vyške 7 200
EUR.
Tantiémy v roku 202l neboli členom orgánov spoločnosti schválené ani vyplácané.

Ad b) pomeľný podiel pevnej a pohyblivej zložky na celkovej odmene za rok202!
Za rok 202l bola členom orgánov spoločnosti vyplatená len pravidelná mesačná odmena uvedená
v písm. a) tejto správy. Pomemý podiel bol l00% :0%o v súlade s s Pľavidlami odmeňovania orgánov
spoločnosti Plastika a's., ktoré boli schválené na mimoriadnom valnom zhľomaždení Plastika a.s.,
konanom dňa Il.12.2019
Ad c) vysvetlenie, ako celková odmena zodpovedá schváleným pľavidlám odmeňovania vľátane
toho, ako prispieva k dlhodobej qýkonnosti spoločnosti, a infoľmácie o tom' ako boli uplatnené
kľitéľiá hodnotenia výkonnosti:
Celková odmena vyplatená členom orgánov spoločnosti zodpovedá schváleným pravidlám
odmeňovania orgánov spoločnosti Plastika a.s. , ktoré boli schválené na mimoriadnom valnom
zhromaždení Plastika a.s., konanom dňa 1l.12.2019 .

Ad d) ľočný súhľn odmien, ľočný vývoj v hodnotení výkonnosti spoločnosti a priemeľný ľočný
súhľn odmien určený na základe poľovnania pľíjmu z odmien člena orgánu spoločnosti a príjmu
zamestnancov spoločnosti, ktorí nie sú členmi oľgánov spoločnosti a majú ustanovený fýždenný
pľacovný čas podl'a osobitného zákona, a to za najmenej pät' pľedchádzajúcich účtovných
období:
V ľoku 202l boÍi členom dozornej rady vyplatené pľavidelné mesačné odmeny úhrnne vo ýške 7 200
EUR a členom predstavenstva úhmne vo ýške l0 800 EUR.
V roku 2020 boli členom dozornej rady vyplatené pravidelné mesačné odmeny úhrnne vo v'ýške 7 200
EUR a členom pľedstavenstva úhrnne vo výške 10 800 EUR.
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V ľoku 20l9 boli členom dozomej rady vyplatené pľavidelné mesačné odmeny úhrnne vo vyške 4 464
EUR a členom pľedstavenstva úhmne vo qýške 8 l00 EUR.
V roku 20l8 boli členom dozoľnej rady vyplatené pravidelné mesačné odmeny úhrnne vo qýške 4 464
EUR a členom pľedstavenstva úhrnne vo ýške 8 l00 EUR.
V ľoku 20l7 boli členonr dozornej rady r,yplatené pľavidelné mesačné odnleny úIrľnne vo ýške 4 464
EUR a členom predstavensfva úhmne vo výške 8 l00 EUR.

Ad e) každú odmenu bez ohl'adu na jej získanú členom orgánu spoločnosti od ktoľejkolVek
spoločnosti podl'a osobitého zákona: Iné odmeny okľetn odmien uvedených v písm. a) tejto správy
neboli členom orgánov vyplatené'

Ad Í) Počet akcií a opcií na akcie poskytnutych alebo ponúknutych a v súvislosti s výkonom
funkcie a hlavné podmienky qikonu pľáv vľátane ceny a dátumu ľealizácie a akékolVek ich
zmeny: neboli poslqrtnuté
Ad g) Infoľmácie o využívaní možnosti spätného lymáhania pohyblivej zložky celkovej odmeny:
Pohyblivá zloŽka nie je pľi odmene členov orgánov aplikovaná. Činnosť orgánov v súvislosti
s dosiahnuým ekononrickym v'ýsledkom je zohl'adnená pľi vyplácaní tantiém, ktoľé schval'uje valné
zhromaŽdenie aŽ po uplynutí kalendárneho roku zo zisku dosiahnutom v príslušnom ľoku.
Ad h) Infoľmácie o všetkých pľípadoch podl'a $ 201a ods. 3 obchodného zákonníka, vľátane
vysvetlenia povahy výnimočných pľípadov a uvedenia konkrétnych ustanovení, od ktorých sa
dočasne odchýlili: Plnenia podl'a $20la ods. 3 obchodného zákonníka neboli poskytnuté.
Ad i) vyjadľenie, ako spoločnost'pľi vypľacovaní tejto správy o odmeňovaní zohl'adnila návľhy
akcionárov uplatnené pľi preľokovaní pľedchádzajúcej správy o odmeňovaní na valnom
zhľomaždení spoločnosti v pľípade, ak takéto návrhy boli akcionármi na valnom zhromaždení
spoločnosti pľednesené. K Pľavidlám odmeňovania schva|'ovaných na Mimoľiadnom valnom
zhromaždení dňa l l 'l2.20l9 nemali akcionári žiadne návrhy ani pripomienky. Pri pľerokovaní
predchádzajúcej správy o odmeňovaní za rok 2O2O na va|nom zhromaŽdení spoločnosti nemali
akcionáľi k správe Žiadne návrhy ani pripomienky'
Táto spľáva o odmeňovaní je druhá v poradí po schválení Pravidiel odmeňovania a akcionári
neuplatňovali Žiadne návrhy ani pripomienky'

Táto spľáva bude uverejnená ako súčasť v,ýľočnej spľávy na webovom sídle spoločnosti
www'plastika.sk po dobu desať rokov odo dňa jej prerokovania valným zhľomaždením spoločnosti.

9. PoZNÁMKY r ÚčrovľEJ ZÁVIERKE zA RoK 2021 / NoTEs To THE
FINANCIAT STATEMENTS 2O2L

- t t
- 

-'l'* t"itD'
rC.'

;"':ľ
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čiselné údaje sa zarovnávaJú vPravo' ostatné údaje sa pišu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávaJú prázdne.

Udaie sa vypĺna1rl paličkornj'm pĺsmom (podľa tohto ľzoru), pisacim strojom alebo tlačiarňou, a to čĺemou alebo tÍnavomodrou farbou
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Učtovná závieĺka

X riadna

mimoriadna

priebežná

Učtovná jednotka

malá

X veľká

(vyznači sa X)

Za obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
oMobie

Mesiac Rok

od 12021
do 12 2 021
od 12020
ao12 2020

r UZPODvI4 1
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podnikateľov v podvojnom Účtovnictve

zoslavenák 3 1.12.2 021

TlaČiYo vytlačoné z Porĺálu Fs

PriloŽené súčasti účtovnej závierky
x Súvaha (Uč PoD 141)

(v nlých eurách)
x Výkaz ziskov a slrát (Uč PoD 2-01)

(v eých euráďl)
x Poznámky (Uč PoD 3{1)

(v celých auĺách alabo euĺoentrh)

obchodné meno (názov) účiovnej jednotky

Plastika, a.s

Sidlo účtovnej jednotky

Ulica

NoVoz^MocKÁ
PsČ obec

94905 NITRA
označenie obchodného registra a čĺslo zápisu obchodnej spo|očnosti

OROS Nitra, oddl Sa,

Čĺsb

222C

VloŽkai 183/N

Telefónne čĺs]o

0915954077
E-mailová adresa

Faxové číslo

TRUB rN rOVA@PLAST rKA. SK
Zostavená dňa:

04.04.2 022
Schválená dňa

.2 A

Podpĺsový záznam štalutámeho orgánu účtovnej jednotky
alebo člena štatutámeho orgánu účtovnejjednotky alebo

záznam osoby, ktoÉ účtovnoujednotkou:

Záznamy daňového úradu
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(0311 - to92N
12
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2911080 5693942 Stavby
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úč'tovnó obdobielletto 2Bĺutto - časť 1
Notlo 3

STRANAAKTfu
b

é,ĺo
rl!du

c ĺ
Korekcla _ časť 2

ODrľ
alanla

a

4. PestovateÍské celky
trvalých porastov
(025) - /085. 0924/

15

5 základné stádo a
t'aŽné zvieratá
(026) - /086, 0924/

16

88534 6 2 9 5 1
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6 ostalný dlhodobý

hmotný majetok
(029, 02X, 032)
/089, 08x' 092Á/

17

454098
39733973

2s00
7 obstarávaný

dlhodobý hmolný
majetok
(u2) - t01r4t

ĺ8

't9I Pos$flnuté
pĺeddavky na
dlhodobý hmotný
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(052) - /095A/
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majeÚ<u
(+/- 097) +/- 098

20

1322446 1322446
1327A41

A.1il. Dlhodobý finančný
msJotok
aúčet (r. 22 až
ĺ' 32|
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1327041

A.ĺll'1' papieĺe a podiely
v prepojených
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pdnďĺáďt (061A.
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22

Podielové oenng
a

s
Y

23
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realizovaleíne cenné
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(063A) - /86Á/

24

4 Póžičky prepoieným
účlovným jednotkám
(0664) - /0964/

25

5.
Pôžičky v Íámci
podielovej účásti
okÍoÍĺ' pÍspojeÍTým
účtovným jednotkám
(0664) - /O98 /

26

6,
(0674)
ostatné póŽičky

/096Á/
27

Dlhové canné
papĺ6Íe a oslatný
dlhodobý finančný
matstok (0654
0694"06X4) - /0964/

28
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a
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čiĺlo
rlrďu

c
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29

I Učty v bankách
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(22XA\

30

'ĺ0 obstaráVaný
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ĺ1
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finančný majetok
(053) _ /0s5Áú

32
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r.66+r.71

33 2075819 1 2 1 6 1 5 1

859668 1398939
B.t. iäsoby

súčet (r' 35 až
ľ.40}

34 9 9 2 37 4 964658
27 7 16 898975
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(1ĺ2' ĺĺ9' 11X)
_/í91' 19v

35 400212 378730
21482 287060

2
Nedďončená
výroba a polotovary
vlagln€j výÍoby
(121,122, 12X) -

t1c2.193,19Xt

36 20472 20472
38283

3. výĺobky
(1zil - t1%t

37 494806 488572
6234 475706

4. ZweĺalÄ
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38

5, Tovaĺ
(í32, ĺ33' í3x' 139)
- /196, 19X/
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6. Posstulé
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na zásoby
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&
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úÍ'm|

11

56083
B.ll.ĺ Pohladávky

: obchodnóho
stytu
súčct (r. 'ĺit až r.45)

42

56083
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I
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voči prepcieným
účtovným jednotkám
(351A) _ /39ĺÁ/

4
ostahé pohÍadávky
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6544 6544Prĺjmy budúcich
obdobĺ krátkodobé
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A.1.1 7Álĺlaóné ĺmanie (411 alebo +/. 491) u 10 2 0 0I2 1 10200821

2 zíngna základného imania +/_ 419 83

Pohladávky za upisané vĺaslné ĺmanĺe
(//35ŕl) 843.

A.n. Embnó ážlo {'ll2} 85

Ailt. otlttná kapĺtálová íonĺ'y 6ĺ3} 86 6500077 6504077
Atv. Zákonnó 

'o.ormó 
funďy r. 86 + r. 89 8?

88A.tv.1 7Ákonný rezeruný
(417A,418. 421A,,

fond a nedelilelný fond
422)

2. Rozeĺný bnd na vlasbró akcie a Ylastné
podiely (4174, 4214) 89

ililllillllllilllllllllllllll 
-l
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Súvaha o,č2o20404892 tčoO0'ĺ 527B1
Ornr
čana.

a

STRANAPASIV
b

Čĺrlo
ň!au

c
BgŽné účtovné obdobie

4

Bezpĺostredne predchádzajúce účtovné
obdoble

5

av. ostalná 
'ondyto 

zisku r.9í + L 92 90

4.V.1 Šlatutáme fondy (423. 42x) 91

2 ostalné fondy (427, 42x)

-3452463A.Vt oceňovacie rozdĺely z precenenia
súčet (r. 94 až r' 96)

93 -3457058
A.Vr.1 oceňovacie rozdiely z precenenia

maielku a záväzkov (+1_ 414; % -2573025 -2568430
2 oceňovacie rozdiely z kapitálových

účastĺn (+Ĺ 415) 95 -884033 -884033
3 oceňovacie ĺozdiely z precenenia

pri zlúčenĺ' splynuti a rozdelení (+Ĺ 416) 96

A.Vľ. \ŕýslodok hospodáĺenia minulých ľokov
r. 98 + r.99

g7 16244549 -'r 5365250
4.Vil.1 NeÍozdelený zĺsk minulých Íokov (428) 98

2 Neuhradaná slrala minulých ĺokw (l-l429) 99 -16244549 15365250
Ävltl.

Výsledok ho3Podáronla za účtowtó obdo_
bla po zd.n.nl r+.y' Í. 0' - (Í. 8ĺ + r. 85 + í. 86
+ ?. 87 + Í. 90 + ľ.93 + ..97 + ŕ. ĺ0t + r. t4ĺl

í00 -269182 -879299
B. Zává*, J.1B2 + ].1'l8 +..121 + r.1a2

+ ľ. í36 + ľ. í39 + r. 14{l
í0'| 812 6I I I 8518627

B.t. Dlhodobó ávädĺy
súčot (í. 

'03 
+ Í. 1 07 až ĺ. 117| 102 569 1090

B.l.í Dlhotl,obÓ ávWy z obchodnóho s$fi u
súčet (Í. ío{ až r. í06) í03

1.a
zäväzky z obď|odnóho styku voči
prepoioným ÚČ1ovným jednotkám
í321A. il75A.476Al

1U

ĺ.b.
záväáy z obďpdného sty*u v rámca podido
vej účasti okrem áväzkov vočĺ prepojeným
učtovným iednotMm {.321 A. 475A' 476A\

105

1.c. ostatné zátläzky z obďtodného sýku
(321A, 475A, 476A) í06

2. cistá hodnola ákazky (3ĺ6A) 't07

3.
oslalné zá1täzky voči pÍepojeným
účtomým jednotkám (47ĺA' 4D(A) 108

4.
osbr'é áväzky v rámci @i6ĺovej Účásti
olÚem ávád(ov vďi prepojoným Účlovným
bdnotlém (471A.47)(A)

1()9

5. ostahó dlhodobé zttä*v (479A' 47xA) 1ĺo

6. Dlhodobé pĺiiató pre<tĺlavky (475A) 1í1

7 Dĺhodobó zĺnenky na úhradu (a78A) 112

L Vldané dlhopisy (473Al_255A) 1ĺ3

9. ?ávezky zowiálneho fmdu (472) 114 569 1090
10. ĺnó dlhodobó ávázky

(3í16A' 372A' 47 4A, 47xA')
't15

11
Dlhodobó áväáry z dedvátových operácii
(3734.377A) 1í6

12. odloŽený cĺaňový závázok (481A) 11t

UZPODv14 I

ilililllllllllrilillillill 
-l
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Súvaha Dlč2o204a4892
ĺ_01

Éo00152781
@r)
éanio

a
sĺnaľl pnsfu

b

Či.ĺo
ŕL*!

c
Bežné účtovné obdoble

4

Bezprostredne predchádzajúce účlovné
obdobla

B.lr. olhodobé Írzervy ŕ. íí9 + r' 120 ĺ18 81945 81945
8.il.1 Zákonnó rezervy (451A) 119

2 ostatné ĺezarvy (459A' 45XA) 120 81945 81945
B.ĺll. Dlhodobó bankovó úvery (461A' 46XAl 121 760000
B.rv. Králkodobó záväzky

súčet (Ĺ 123 + r.127 až r. 135)
122 4094797 4168702

B.ĺv.1. záväzkv z obchodného styku
súčet (r. 121 až ĺ. 126|

123 3100097 3181134
ĺ.a

zäväzky z obcňodneho styku voÔ pÍeporenym
účtowým iednolkám (321A' 322A. 324^,
325A' 326A 32xÁ' 475A'.176A' 'l78A' 47xA)

124 2656621 2618293
ĺ'b

závárky z obcňqlnlho slyku v räíĺlo podElov€i
Účsli ď'ern zäväzkw voÔ pfspo'€flým
Úäovným ,gdnottám (32 l A. 322A. 324A, 325^.
3264. 32X4. 4754. .1764. 4784. 47XA)

125

ĺ.c.
oslatné záväáy z obďtodného styku
(321 A, 32i2A, 324A, 3254, 3264, 32X4,
475A.476A.478A. 47XA)

126 443476 562841
2. Čistá hodnola zákazky (316A) 't27

3.
ostatné záväzky voči pÍopoj€ným účtovným
lednottám (361A, 36xA' 471A,4TyA, 128

4
ostatné záväzky v rámci podielovej účasdi
okrem áVázkov voči pÍepqeným účtovným
krdnotkám (361A. 36xA' 471A'47xA|

129

5.
Závä*y vďi spolďnĺkom a zdruŽeniu (364'
365, 366, 367, 368, 3984.478A,4794) 130

6,
záv äzky voči zamestnancom
(331. 33:t, 33X, 4794) ĺ3í 437 87 46367

7 zÄve*y zo gociáneho poĺsignh (336A) 132 27 57 6 53971
8 Daňové záväzky a dotácie

(ul , uz343, 345, 346, 347, 34x)
133 15 3 7 28 168633

9.
záye*y z deÍiválovýďl opeÉcil
(3734, 3774)

1U

ĺ0. kňúve*y
(3724, 379A. 474A. 475A. 479A, 47XA) 135 769609 718597

B.V. Kráttodobó Ío.o.lrY Í.'t37 + Í. l38 ĺ36 145487 140502
B.Ví ?Ákonné í€arry (323A' 451A) 137 2963 9069

2. ostat'ó ÍBzsÍt/ry (323A' 32x' 459A' 45xA) 138 142524 131433
8.V!. Belnó banková túvĺry

|221 A, 231, 23i2, 23x"'r6ĺA' ia6xA) 139 600000 1560000
B.Vn. KÉťtodobé ff nančnó vý'poĺĺocl

lA1,AS,Ar,173 ,r{55A) 18 2444100 2566388
c. lagovó rodišcnie

aúčet (r' 112 ú, ĺ. 1#| 111 33386 1 8 0 9 27
c.ĺ výdavlry budúciďl obdobĺ <llhodobé

(3834)
't42

2. Výdavky buttúciďl oMobĺ kráu(odobé
(3834) ĺll{l 2338 253

3.
Výnosy budúcich obtlobĺ dlhodobé
(3844) 1U 28293 31049

4 Výnosy budúciďt obdobĺ kráttodobó
(3844) ĺ45 2755 149625

UZPODVI4_9

tilil il lililillilll llllllll 
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UZPOOVI4 10

tiltililil]illl]ililil] -la
UčPoD2_0't olč20204o4892 rcoO0152781

Oar
é.nlc

a

Taí

b

čiĺo
ňtďg

e

skutočnost'

bežné účtovné obdoblg

ĺ
bezproslredne predchádzajúce účtovná

obdobie
2

ôisd obrat (časť účt. tĹ 6 podľä
zátonal

0í 3351069 3160100
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu
súčet (r. 03 až ĺ. 09)

02 3856284 4602150
I TrŽby z pÍeda,a tovaru (6o4, 607) 03 173825 80428
ll ÍĺŽby zpĺedaja vlastných rnlrobkov (601) 04 2087192 2373594
ilt. TrŽby z pĺadaia sĺužieb (602, 606) 05 1073147 689647
IV Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob

(+/-) (účtová skupina 61 )
06 -4945 -63175

Afttiváda (Účtová skupina 62) 07 1780 962
VI

IŕtÍy z qíed'aia dlhodobďlo nehmotrlóho
mar€llu, dlhodobého hmotnóho maj€tku a 08 96043 373001

vil Natslé výnosy z hospodárskej činnosti
(644, 64s, 646, 648, 655, 657)

09 429242 114 7 6I3
Náldady na hospodársku člnnosť
l. 11 + t 12+ Í. 13 + J.11 + Í, 15 + Í'
r.21 + t.21 + t.25 + r- 26

spotu
20+ í0 3961187 53'f2857

A. Náklady vynaložené na obstaranie
pĺedanóho tovaru (íX' 507) ĺ'| 147638 73071
Spobaba materiálu, energie a ostat''ých
neskladovateÍných dodávok (501 

' 502' 5o3)
12 1487052 1634255

c opravnl položfiy k zásoMm (+Ĺ) (505) í3 -626 -1590
D. SluŽby (úäová skupina 51 ) 11 373847 332792
E. osobnó náklady (r. 16 aŽ r' 19) 15 966847 1051393

E1 Mzclové náklarty (521 ,522) 16 679462 726920
2 odmeny äenom orgánov spoločnosť a

ĺlruŽstva (523) 17 18000 17 820
3.

Náldady na Bodálne poiďonĺe
1524,525,526)

18 241218 261546
4. sociálns náldady (527, 528) 19 28',| 67 45107

F, Dans a pophtky (účlová skupina 53) 20 127125 138345
G.

a
a

hmotnému 22+ Í-
21 561733 1103234

G.1 od$sy dlho<lobéfro nehmotnóho maJettu
a dlhodobóho hmohóho malolku (551) 22 561733 1103234

2
opnvĺÉ pdož*y k dlhodobámu
nehmoľlému majet*U a dlhodobému
hĺnolnému malettu (+/' (553)

23

H zoslat(otá cena pÍodanóho dlhodobÓho
majelku a pĺedanóho mat€Íiálu (il1, g2, 24 56195 171816
opĺavné polĺcžky k pohradávkam (+i-)
(5471 25 -77'.1 I -35510

J, ostalné náklady na hospodársku činnosl'
(!43,544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26 249095 845051
výslodo* hospodárcnla z ho3podárslíe'
člnnosť (+/-' (ĺ.02 - r. í0) 27 -í04903 -710707

L MF sR č. 18009/2014 Strana í0 J



a
2 01

DÉ20204o4892 lčo00152781

@r]
č.nb

a

Teí

b

Čl'lo
ídlu

c

skutočnosť

bežné účtovnó obdobie
,|

bezprostrodne predchádzajúce účtovnó
obdobie

2

Pridaná hodnola (ľ. 03 + r. 04 + r. 05 +
r. 06 + í. 07) - {ľ. tí + Í- 12+ 7. '13 + r. í'l) 28 1323088 1042928
Výnosy z íinančnej
+r.3ĺ +Í.35+r.39

činnosti spolu ŕ.30
+ r.42 + t.13 + ?.4 29 661 21260

vilt. TrŽby z Pred4a cenných papierov a
podielov (66ĺ )

30 10000
tx.

Výnosy z dlhodobého finanČného maietku
sÚčet (r. 32 aŽr.34)

3í

tx1 Výnosy z c€nných papi€rov a podielov
od pÍepoJených Účtovnýcň 

'ednot!ek 
(665A) 32

2
Výnosy z cenných papieÍov a podielov
v podielovej účasli okÍem výnosov
prepoiených účtovných iednotiek (665A)

33

3 ostatnô ýnosy z cenných paperov a
podielov (6654) v

x. Výnosy z krátkodobého nnančného majelku
súčet (ĺ. 36 až r.3E) 35

x1 Výnosy z krátkodobého finančného rna'elku
od prepoj€ných účtovných jednotiek (666A) 36

2.
Výncy z káttodobého finančného majetku
v podielovej účasli okĺem výnosov
oÍeodenÝch účtovných iednotiek (666A)

37

3
Nstne \^inosy z krátkodobého finančného
maje0<u (666A) 38

xt. Výnosové úroky (r' 4o + r.4í) 39

xt.'t Výnosové úroky od
účtovných jednotiek

pĺepc'!enýďt
(6624i 40

os'taĺné výnosovó úroky (662A) 41

xil. Kurzovó ásky (663) 42 661 11260
xlll. Výĺtosy z plecenenia conných papiemv a

výnGy z d€Íiyátolŕých @orácil (664' 667)
/|il

xtv. ostatné výnosy z finančnej čĺnnosli (668) 4

Náklady na ffnančnú člnnosť spolu r. 
'16+ r. 17 + ?. B + J.49 + r' 52 + Í. !i:l + Í. 5a

tts 16 4I4 0 189852
K. Pĺedané ceÍrné paĺt€Íg a podiely (561 ) 46 2500

Náklady na kľátkodobý finančný maielok
(566) 47

M opĺavnó položky k finančnómu majďku
(+Ĺ) (565) a

N. Náldadoĺé úĺofty (r 50 + r. 5ĺ) /ĺ9 142247 145582
N.1

Nákladové úroky pre pĺepclienó úäovnó
iednottĺy (562A) 50 36161 35107

2. ostaÍ'é ÍÉkladové Úĺoky (562A) 51 106086 1 10 47 5

o Kurzové straty (563) 52 17330 4307
P NáHady na pÍBoanonio oennýďl paPi€Íov a

náklady na deĺivátovÓ operácie (564' 567)
53

a. ostatné náklady na finančnú činnosť
(s68, s69)

54 5363 37 463

11

ililllllllllllilllllllllll 
-t
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zigkov a strát olč,20204o4892 Éo00152781
Oar)
č.nb

a

Teí

b

éĺ'ĺo
rlta*u

c

sktltočn03ť

božnó úč-tovlÉ obdoble
t

bozp.osÚedne pĺedchádza|úce účtovnó
obdoblo

2

Výsledok hoopodáÍ€nle z ĺlnančno|
člnnctĺ (+/-} (r. 29 . r. a5) 55 - 16 427 9 - 1615I2
Výsbdok hoepodárenla ra účtovnó
oôdobb prod rdanenlm (+l-| |L zl + ĺ. s| 56 -269182 -879299

R. Daň z prijmov (Í' 58 + r. 59) 57

R.1 Daň z prĺjmov splatná (591' 595) 58

2. Daň z pĺijmov odlož€ná (+/-) (592) 59

s. Prevod @ielov na výsledku hospodárenia
spoločnlkom (+/. 596) 60

vy8looox hotpooá?.dla 2a uctovltÔ
obdoôlc po rdanenl (ď-l
{r.56-a5t-r.001

6í -269182 -879299

L MF sR č. 18009/2014 Sbana 12 J



PozNÁMKY
individuálnej účtovnej závierky

zostavenej
k 31. LZ.202L

eurocentoch celých eurách *)

ro

Za obdobie od

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od

Dátum vzniku účtovnej jednotky

rčo DIč

Sĺdlo účtovneJ jednotky

Ulica
N o o

do

do

Účtovná závierka *) Účtovná závierka * )

riadna

mimoriadna
prĺebežná

Kód sK NACE

- zostavená

- schválená

Číslo
2 2 2 c

x

z 0 2 1 2 0 z 10 I

0 1 2 0 2 0 1 2 2 0 z 0

0 1 0 1 I 9 9 1 x x

2 0 2 0 4 0 4 I 9 2 2 2 2 1 00 0 1 5 2 7 8 1

P a s t k a a s

a rn o c k az

59 4 9 0 r a 5N t

Číslo teleÍónu

E-mallová adresa

Číslo faxu

/9 5 4 0 7 70 9 1 5

t r u b I n o a @ p a s t k a s k

poopĺsový záznam
štatutámeho orgánu
účtovnej jednotky alebo

Koráfyzickej

-pod 
p i sový zá z n a m osoby

zodpovednej za
zostavenĺe účtovne;
závierky:

/

04.o4.2022

dňa

nam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:

*) Vyznačuie sa krížikom X



Plastika, a. s., Ičo: oo152781| DIč: 2o2o4o4892
Uč PoD 3-o1 (Poznámky k účtovným výkazom)
za obdobie od O1.O1.2021 do 31.12.2021
(údaie v tabu!'kách sú uvedené v EU R, ak nie ie uvedené inak)

I VSEOBECNE INFORMACIE

1. Základné údaje o spoIočnosti

obchodné meno a sídlo

Dátum založenia

ICO

2. Zamestnanci

Plastika, a.s.
Novozámocká 222C,949 05 Nitra 5
Slovenská republika
29. decembra 1990

00 152 781

Predmet podnikania (činnosti) :

výroba výrobkov, polotovarov a kompletizačných prvkov z plastov
výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
stavitel' _vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
sprostredkovanie obchodu -výrobky z plastov
sprostredkovanie obchodu so strojmi a technickými potrebami
velkoobchod s výrobkami z plastov
velkoobchod so strojmi a technickými potrebami
maloobchod s výrobkami z plastov
maloobchod so strojmi a technickými potrebami
výskum a vývoj v oblasti spracovania plastov
podnikové poradensWo v oblasti výroby a konštrukcie strojov
vykonávanie železničnej dopravy na vĺečke
prenájom nehnutelhostí Vrátane bytového hospodárstva
elektroenergetika - dodávka elektriny, distribúcia elektriny
kúpa'tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebĺtel'ovi (maloobchod) alebo ĺným
prevádzkovatelbm živnosti (velkoobchod)
sprostredkovatel'ská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
prenájom hnute|hých vecí
prenájom nehnutelhostí spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
vedenie účtovníctva
čĺnnosť podnikatel'ských, organĺzačných a ekonomických poradcov
počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
administratívne služby
reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a Verejnej mienky
opravy pracovných strojov

Dňa 1. januára 1991 bola spoločnosť zapísaná do obchodného registra Vedenom na okresnom súde Nitra,
oddiel Sa, vložka 1B3/N.

Názov položky 2020 2ÍJ21

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 58 51
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
2{yie1ka, z toho: 54 50

Počet ved úcich zamestnancov 2 2

2



Plastika, a. s., Ičo: oo152781, DIč: 2o2o4o4892
úr poo 3-o1 (Poznámky k účtovným výkazom)
za obdobie od O1.O1.2O2L do 3!.!2.2O2L
(údaje v tabulkách sú uvedené v EUR, ak nie je uvedené inak)

3. Pľávny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Táto Účtovná závierka je riadna individuálna (nekonsolidovaná) účtovná závierka Plastiky, a. s. bola zostavená
za účtovne obdobie od 1. januára do 31. decembra 2o2L podl'a slovenských právnych predpisov, a to zákona o
Účtovníctve a postupov účtovania pre podnikatelbv.

4. Schválenie účltovnej závierky za rok 2o2o

Účtovnú závierku spoločnosti Plastika, a. s. za rok 2020 schválilo riadne valné zhromaždenie, ktoré sa konalo dňa
2. septembra 2021.

5. štruktúra akcionárov a ich podiel na základnom imaní

Informácie o štruktúre akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Členovia orgánov spoločnosti k 31. decembru 2o2I

Predstavenstvo
Predseda
Podpredseda
Clen

Ing. Roman šustek
Ing. Milan Mačala od 03.09'2021
Ing. Leonardo Valois

Dozorná rada
člen
Člen
Člen

Pavel Chudovan
Ing. Jozef Šnegoň
Mgr. Juraj Siroký, MBA

Výkonné vedenie :

Výkonný riaditel' Ing. Milan Mačala

3

Spoločník, akcionár

A

Výška podielu na základnom
imaní Podiel na

hlasovacích
právach v o/o

d

Iný podiel na
ostatných položkách

VI ako na ZI
v olo

e
Absolútne

B
v olo

c
FINASIST, a.s. 9 249 395 90.670/o 90,670/o 0,00o/o
ostatní s podielom do 5olo 95r 426 9,330/o 9,330/o 0,000/o

Spolu 10 200 821 100.000/o 100.00o/o 0.00o/o



Plastika, a. s.. Ičo: oo'.5278t, DIč: 2o2o4o4B92
Uč PoD 3-o1 (Poznámky k účtovným výkazom)
za obdobie od O!.O1.2O21do 31,L2.2O2L
(údaie v tabul'kách sú uvedené v EUR, ak nie ie uvedené inak)

6. Konsolidovaná účtovná závierka

Totoje nekonsolidovaná účtovná závierka, ale Plastika, a.s. patrí do skupiny podnikov, v ktorej sa zostavujú aj
konsolidované účtovné závierky (pozri nižšie).

V sÚlade so slovenskými účtovnými predpismi, spoločnosť pripraví konsolidovanÚ účtovnú závierku. Celkové
aktíva, záväzky, vlastné imanie, náklady a výnosy sa podl'a priloženej účtovnej závierky a podlä konsolidovanej
Účtovnej závierky môžu výrazne odlišovať.

Konsolidovanú Účtovnú závierku zostavuje spoločnosť FINASIST, a.s., Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava,
ktorá má 90,67 o/o podĺel na základnom imaní.

Spoločnosť Plastika, a.s. má rozhodujúci vplyv a je materskou spoločnosťou so 1oo o/o-ným podielom v ýchto
spoločnostiach:

_ Plastika Bohémia, s.r.o.' so sídlom v Kolíne 4_ PLASTIKA-NITRA d.o.o v likvidácii, Chorvátsko
- Plastika Trading, s.r.o.I so sídlom v Nitre, Novozámocká 222C

Konsolidované účtovné závierky sú uložené v sídle spoločností, ktoré ich zostavujú.

II. použrrÉ ÚčrovľÉ zÁsnova ÚčrovľÉ laeĺóov

1. Spoločnosť uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve
a s postupmi účtovania pre podnikatelbv, ktoré platia V Slovenskej republike. Účtovníctvo sa od 1.1.2009
vedie v peňažných jednotkách jednotnej európskej meny, t. j. v eurách.

2' Účtovná závierka za obdobie od 01.o1.2021 do 31.12.2021 bola spracovaná za predpokladu nepretržitého
pokračovania činnosti i napriek nepriaznĺvému vplyvu CoVID 19 a poklesu trŽieb, ktorý sa nám podarilo
preklenúť čerpaním príspevku v rámci projektu ,,Prvá pomoc''- opatrenia č. 3A a opatrenia č. 38'
Spoločnosť je nad'alej závislá od krátkodobého financovania prostredníctvom úverov. S cieľom vyriešiť tÚto
sĺtuáciu, sa vedenie spoločnosti snaží o reštrukturalizáciu úverového portfólia a zlepšení primeranosti
pracovného kapitálu. Hlavný akcionár spoločnosti sa zaviazal finančne podporovať spoločnosť.

3. Účtovníctvo sa vedie na základe dodÉania časovej a vecnej súvislosti nákladov a Výnosov' Za základ sa
berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohlädu na dátum ich úhrady.

4. Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti, t. j. berú sa za základ všetky riziká,
straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a sú známe ku dňu, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka.

Moment zaúčtovania výnosov. Výnosy sa účtu;ú pri splnení dodacích podmienok, nakolko v tomto okamihu
prechádzajú na odberatel'a významné riziká a vlastnícke práva.

Dlhodobé a krátkodobé pohl'adávky, záväzky , úvery a pôžičky. Pohl'adávky a záväzky sa v súvahe vykazujú
ako dlhodobé alebo krátkodobé podl'a zostatkovej doby splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka. Časť dlhodobej pohľadávky a časť dlhoäobéňo záväzku, ktorýc'h splatnosť nie je dlhšia ako jeden
rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa nevykazuje v sÚvahe ako krátkodobá
pohl'adávka alebo krátkod obý záväzok'

Použitie odhadov. zostavenie účtovnej závierky si vyžaduje, aby vedenie podniku vypracovalo odhady a
predpoklady, ktoré majú vplyv na vykazované sumy aktív a pasíV, uvedenie možných budúcich aktív a
pasív k dátumu účtovnej závierky, ako aj na vykazovanú výšku výnosov a nákladov počas roka. Skutočné
výsledky sa môžu od takýchto odhadov líšiť.

Vykázané dane. Slovenské daňové právo je relatívne mladé s nedostatkom existujúcich precedensov a
podlieha neustálym novelizáciám. Nakolko existujú rôzne interpretácie daňových zákonov a predpisov pri
ich uplatňovaní pri rôznych typoch transakcií, sumy vykázané v účtovnej závierke sa môžu neskôr zmeniť
podl'a konečného stanoviska daňových úradov.

Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záVäzkov - prvé ocenenie
Pri obstaraní majetku sa uplatňuje princíp obstarávacích cien (t. j. historických cien). ocenenie
jednotlivých položiek majetku a záväzkov je takéto:

5

6.

7

9

4



Plastika, a. s., Ičo: oo152781, DIč: 2o2o4o4892
Úr poo 3-o1 (Poznámky k účtovným v'ýkazom)
za obdobie od 01.O1.2O21 do 31.12.2O21
(údaje v tabulkách sú uvedené v EUR, ak nie je uvedené inak)

a) dlhodobý hmotný a nehmotný majetok obstaraný kúpou - obstarávacou cenou; obstarávacia cena je cena,
za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním (prepravné, clo, dovozná prirážka,
montáž, poistenie a pod.),

b) dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou (aktivácia) je ocenený skutočnými vlastnými
nákladmi výroby/výkonu (priamy materiál, priame mzdy, ostatné priame náklady), nepriame náklady
správneho charakteru, pokial'vytvorenie majetku má dlhodobý charakter (presahuje obdobiejedného roka),

c) dlhodobý hmotný majetok vyWorený vlastnou činnosťou - vlastnými nákladmi; vlastné náklady zahŕňajÚ
priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť, a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu
alebo inÚ činnosť,

d) dlhodobý finančný majetok sa oceňuje cenami obstarania, a s nákladmi súvĺsiacimi s obstaraním,

e) zásoby obstarané kÚpou:
. nakupovaný tovar - obstarávacími cenami, pri rovnakom druhu sa používa FIFO metóda, do vedl'ajších

nákladov vstupuje clo, dovozná prirážka, prepravné, poistné, skonto.
. nakupovaný materiál - obstarávacou cenou; pri úbytku rovnakého druhu zásob sa používa FIFO metóda;

do vedl'ajších nákladov vstupuje clo, prepravné, skonto, poštovné, balné, recyklačný fond, nájomné (za
obaly),

f) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou:
. nedokončená výroba, polotovary a hotové výrobky sú oceňované vlastnými nákladmi. Vlastnými

nákladmi sa rozumie výška nákladov podlä operatívnych (plánovaných kalkulácií)' Náklady podl'a
operatívnych (plánovaných) kalkulácií sú priame náklady stanovené v konkrétnych technických,
technologických, ekonomických a organizačných podmienkach určených technickou prípravou výroby
pre uskutočňovanie výkonov, a preto sú takmer zhodné so skutočnými vlastnými nákladmi. Súčasťou
ocenenia zásob sú zlavy z ceny, napríklad skontá, bonusy, rabaý, pričom ocenenie zásob sa o tieto
položky znižuje. Nedokončená výroba sa oceňuje priamymi materiálovými nákladmi. Do oceňovania
polotovarov vlastnej výroby a hotových výrobkov sú zahrnuté materiálové náklady, výrobná
a zásobovacia réŽia, Zmeny ocenenia zásob vytváraných vlastnou činnosťou v dôsledku zmien vstupov
sú sledované na samostatných analytických účtoch polotovarov a výrobkov' Rozpustenie odchýliek zo
zmeny cien sa vykonáva V pomere k spotrebe polotovarov a predaju výrobkov,

s) zásoby obstarané iným spôsobom - reprodukčnou obstarávacou cenou v prípade bezodplatného
nadobudnutia zásob alebo zásob novo zistených pri inventarizácii; t. j. cenou' za ktorú by sa majetok obstaral
v čase, ked'sa o ňom účtuje,

h) pohl'adávky:
o pri ich vzniku alebo bezodplatnom nadobudnUtí - menovitou hodnotou,
. pri odplatnom nadobudnutí (postúpení) alebo nadobudnutí vkladom do základného imania -

obstarávacou cenou,

Pri dlhodobých pohl'adávkach sa uvádza opravná položka-diskont v stípci korekcia, čím sa vyjadruje ich
súčasná hodnota v čase účtovania a vykazovania. Casové rozlíšenie na strane aktív súvahy sa oceňuje
očakávanou menovitou hodnotou,

i) krátkodobý finančný majetok - obstarávacou cenou; obstarávacia cena je cena' za ktorú sa majetok obstaral,
a nák|ady súvisiace s jeho obstaraním (poplatky a provízie maklérom, poradcom, burzám),

j) záväzky:
o pri ich vzniku - menovitou hodnotou,
o pri prevzatí - obstarávacoLl cenou,

k) rezervy - v očakávanej výške záväzku,

l) dlhopisy, pôžičky, úvery:
. pri ich vzniku - menovitou hodnotou,

'. pri prevzatí - obstarávacou cenou'
Uroky z dlhopisov, pôžičiek a úverov sa účtuiú do obdobia, s ktoďm časovo a Vecne súvisia,

m) časové rozlíšenie na strane pasív súvahy - očakávanou menovitou hodnotou,

5

n) deriváty - nakúpené deriváty sa oceňujú obstarávacou cenou,



Ptastika, a. s., rčo: oo152781' DIč: 2o2o4o4892
Uč poD 3-o1 (Poznámky k účtovným rĺýkazom)
za obdobie od o1.o1.2o2Ĺ do 3I.12.2o2L

o)

(údaje v tabu|'kách sú uvedené v EU R, ak nie je uvedené inak)

p)

prenajatý majetok obstaraný formou finančného prenájmu a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe
prenajatej Veci je v súvahe vykázaný na účte 474-záväzky z nájmu v obstarávacej cene,

daň z príjmov splatná - podl'a slovenského zákona o daniach z príjmov sa splatné dane z príjmov určujú
z účtovného zisku po úpravách o pripočitatelhé a odpočitatelhé položky na daňové účely. šadzba daňe
z príjmov je 2L o/o'

daň z príjmov odložená - účtuje sa pri dočasných rozdieĺoch medzi účtovnou hodnotou majetku a záväzkov
vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou, pri možnostĺ umorovať daňovú stratu v budúcnosti a pri
možnosti -previesť nevyužité daňové odpočty do budúcich období; pri poslednom určení výšky odloženej
dane z príjmov za rok 2o2o sa použila sadzba dane z príjmov platná v nasledujúcom účtovnom období, t. j.
2L o/o, o vypočítanej daňovej pohl'adávke sa rozhodla spoločnosť neúčtovať.

Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov - nasledujúce ocenenie

Predpokladané riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajÚ majetku a záväzkov, sa vyjadrujú
prostredníctvom rezerv' opravných položiek a odpisov.
. Rezervy - účtujÚ sa v očakávanej výške záväzku. Spoločnosť má vytvorenÚ dlhodobú rezervu

na zamestnanecké pôžitky a dlhodobú rezeryu na reklamácie. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka, sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť.

q)

10

a)

ooravné položky]
. k zásobám bez obratu nad 730 dní vo výške 1O0o/o podl'a posúdenia ich využitelhosti v spoločnosti

alebo moŽného odpredaja,
. k pohl'adávkam z obchodného styku po lehote splatnosti nad 365 dní 100o/o,. k dlhodobému majetku na základe zhodnotenia účtovnej hodnoty vo vzťahu k možnej

realizovatelhej cene.
Plán odoisov
Učtovné odpisy sú rovnomerné. Majetok sa začína odpisovať v mesiaci nasledujúcom po mesiaci
zaradenia do používania.
Priemerné životnosti podl'a plánu odpisov sú:

Účtovné odpisy

a

odpisová
skuDina

Zivotnosť v
rokoch

na
V 1. R.oku v d'a!ších rokoch Zyúšená obstar.cena

1 4 14-2 28.6 25
2 I 6,2 13.4 L2,5
3 15 3,4 6.9 6,7
4 I2 8,34 8.34 8,34
5 30 I,4 3,4 3.4
6 40 1.5 2.s 2.5

Daňové odpisy
odpisová
skupina

Ročný odpis

1 1/+

2 L/6

3 L/8
4 L/12

5 r/20
6 r/40

Dlhodobý majetok sa odpisuje podlä :

- plánu odpisov
- reálnej ekonomickej životnosti majetku - nadobudnutý po roku 2006, kde odpisy sú

rovnomerné počas celej doby odpisovania.

6



P|astika, a. s., Ičo: oot5278'., DIč: 2o2o4o4892
Uč PoD 3-o1 (Poznámky k účtovným výkazom)
za obdobie od O1.O1.2O2! do 31.12.2021
(údaje v tabul'kách sú uvedené v EUR, ak nie je uvédené inak)

Pri formách, modeloch a šablónach zatriedených do kódov Klasifikácie produktov 25'73.6,
28.92.4, ak ide o stroje na tvarovanie odlievacích foriem z piesku, a kódov 2B.96.L a 25.73'5
sa ročný odpis určí ako podiel vstupnej ceny a Ustanovenej doby použitelhosti alebo určeného
počtu vyrobených odliatkov alebo výliskov.

Daňové odpisy sa uplatňujú podl'a sadzieb uvedených v zákone o daniach z príjmov

b) Podiely na základnom imaní v ovládanej osobe sú ocenené metódou vlastného imania.

11. Prepočet údajov v cudzích menách na jednotnú európsku menu

Majetok a záväzky vyjadrené V cudzej mene sa prepočítavajú na jednotnú európsku menu kurzom určeným
v kurzovom lístku ECB ku dňu predchádzajúcemu dňu uskutočnenia účtovného prípadu a v účtovnej závierke ku
dňu jej zostavenia. Pri kúpe a predaji cudzej meny za jednotnú európsku menu sa použil kurz, za ktorý boli tieto
hodnoty nakúpené alebo predané'

t2' Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód

V období od 01'01.202I do 3L'I2'zo21 neboli podstatné zmeny účtovných zásad a účtovných metód

7



Plastika, a. s., Ičo: 00152781, DIč: 2o2o4o4892
Uč PoD 3-o1 (Poznámky k čtovn m v' kazom)
za obdobie od o1.o1.2o2Ĺ do 3L.t2.2o2l

inak)

onre wrÁzaľÉ ľl srnnľe axľÍv sÚvnĺv

1. Dlhodob nehmotn' a hmotn majetok (r. OO3 a O11 s vahy)

1.1 'i:i^-h ilL^i^L:h^ ^^L-^!-:L^ *-:^!r-.. ---1..-r,

202íJ

Spolu

I

Prvotné ocenenie

I4I AT2

B 379

r33 433

132 595
4 427
B 379

728 643
o vne

0
0
0
0

Zostatková hodnota

9 2r7
4 790

Poskytnuté
preddavky

na DNM

h

0

0

0

0

0

0

0

0

Obsta-
rávan
DNM

I

o

0

0

0

0

0

0

0

Ostatn
DNM

F

0

0

0

0

0

0

o

0

Goodwill

E

0

0

0

0

0

0

0

0

Ocenitel'-
né práva

d

o

0

0

0

0

0

0
0

Softvér

c

14Ĺ a12

I 379

133 433

132 59s
4 427
B 379

LZB 643

0

0

I 277
4 790

Aktivova-
né

náklady
na v voj

b

0

0

0

0

0

0

0

0

Dlhodob nehmotn' majetok

A

Stav obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci čtovného obdobia

obdobia
Prírastky
Ubytky
Stav na konci čtovného obdobia

čtovného
Prírastky
Ubytkv
stav na konci čtovného obdobia

na začiatku ričtovného
Stav na konci čtovného obdobia

B



Plastika, a. s.' Ico: ooĹ5278\ DlCz 2o2o4o4892
e poo 3-o1 (Poznámky k čtovn m v kazom)

za obdobie od O1.01.2O2L do 3L.12.2O21
(ridaie v tabul'kách sti uvedené v EU& ak nie je uvedené inak)

Spoločnosť Plastika, a.s. nemá zriadené záložné právo na dlhodobt nehmotn1i majetok

2ÍJ27.

Spolu

I

Prvotné ocenenie
133 433

2 688

Ĺ36 12L

oorávkv
r2a 643

4 472

133 115

ooravné ooložkv
0
0
0
0

Zostatková hodnota
4 790
3 006

Poskytnuté
preddavky

na DNM

h

0

0

o

0

0

U

0
0

Obsta-
rávan'
DNM

s

0

0

o

0

0

0

0
0

Ostatn'
DNM

0

0

o

0

0

0

0
o

Goodwi!!

E

0

0

0

0

0

0

0

0

Ocenitel'-
né práva

D

0

0

0

0

0

0

0

0

Softvér

c

L33 433
2 688

136 121

L28 643
4 472

133 115

0

0

4 790
3 006

Aktivova-
né

náklady
na v' voj

b

0

0

0

0

0

0

0

0

Dlhodob' nehmotn majetok

A

Stav na začiatku čtovného obdobia
Prírastkv
ubvtkv
Presunv
Stav na konci čtovného obdobia

Stav na začiatku čtovného obdobia
Prírastkv
Úbvtkv
Stav na konci čtovného obdobia

Stav na začiatku čtovného obdobia
Prírastkv
Ubvtkv
Stav na konci čtovného obdobia

stav ne začiatku ličtovného obdobia
Stav na konci čtovného obdobia

9



Plastika, a. s., Ičo: oo15278l, DIč: 2o2o4o4892
Uč PoD 3_o1 (Poznámky k írštovn m v kazom)
za obdobie od o1.o1.2o2Ĺ do 31.L2.2o21

v tabul'kách sti uvedené v ak nie uvedené ina

7.2 .a!!^-L rrl-r-L !r-

20zo

Spolu

J

Prvotné ocenenie

26 427 8BI
41 093

r 397 340

25 07t 634
oprávky

22 723 276
1 098 806
1" 225 658

22 596 424
opravné položky

0

0
Zostatková hodnota

3 704 605
z 475 2r0

Poskytnuté
preddavky

na DHM

0

0

0

0

0

obstarávan'
DHM

h

1 235
21 1.79

19 914

2 500

0

0

(J

1 235
2 500

Ostatn'
DHM

468 665

3 847

464 8r8

459 404
204

3 847
455 76r

o

0

9 261
9 0s7

Základné
stádo

a ťažné
zvieratá

f

0

0

0

0

0

Pesto-
vatel'ské

celky
trval ch
porastov

e

0

0

0

0

0

Samostatné
hnutel'né

veci a s bory
hnutel'n ch

vecí
d

21 619 880
1 508

87t 667

20 749 7Zt

19 664 765
r o24 64r

816 807
L9 872 599

0

0

1 955 115
477 722

Stavby

c

3 305 560
18 406

414 7As

2 909 181

2 599 rO7
73 96r

405 004
2 268 064

0

0

706 453
64r].r7

Pozemky

b

I O32 54r

87 r27

945 4r4

0

0

0

0

r o32 541
945 414

Dlhodob hmotn majetok

a

obdobia
Prírastkv
Ubytkv

Presunv
Stav na konci ličt. obdobia

Stav na
Prírastkv
Ubvtkv
Stav na konci čt. obdobia

Stav na začiatku čt. obdobia
Prírastky
Ubytky
Stav na konci čt. obdobia

Stav na začiatku čt. obdobia
Stav na konci ričt' obdobia
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Plastika, a. s., Ičo: 00152781' DIč: 2o2o4o4892
Út poo 3-o1 (Poznámky k lílčtovn m v kazom)
za obdobie od 01.O1.2O21 do 31.12.2021
(ridaie v tabul'kách sti uvedené v EUR, ak nie je uvedené inak)

2íJ2L

Spolu

j

Prvotné ocenenie

25 07r 634
203 057

459 439

24 8r5 252
C)orávkv

22 596 424
557 261
324 950

22 A2A 735
ooravné ooložkv

Zostatková hodnota
2 475 ZI0

1 986 517

Poskytnuté
preddavky

na DHM

0

0

obstaľávan
DHM

h

2 500
ro2 265

roo 792

3 973

2 500

3 973

Ostatn
DHM

I

464 818

r 467

462 95r

455 76r
204

r 467
454 098

9 057

B 853

Základné
stádo

a t'ažné
zvieratá

f

0

0

Pesto-
vatel'ské

celky
trval ch
porastov

E

0

0

Samostatné
hnutel'né veci

a sílbory
hnutel'n ch

vecĺ
d

zo 749 721
98 893

323 042

20 525 532

19 872 599
483 435
323 083

20 032 951

477 r22

492 sBL

Stavby

c

2 909 181
1 899

2 911 080

2 264 064
73 622

2 34L 686

641 117

569 394

Pozemky

b

945 4t4

33 698

9IL 7L6

945 414

9IT 7T6

Dlhodob hmotnr majetok

A

Stav na začiatku ričt. obdobia
Prírastkv

tJbvtkv
Presunv
stav na konci čt. obdobia

stav ne začiatku ličt- obdobia
Prírastkv
Úbvtkv
Stav na konci čt. obdobia

Stav na začiatku čt. obdobia
Prírastkv
Ubvtkv
Stav na konci čt. obdobia

Stav na začiatku ričt. obdobia

Stav na konci ličt- obdobia
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Ptastika, a. s., Ičo: oo152781' DIč: 2o2o4o4892
Uč PoD 3-o1 (Poznámky k účtovným ýkazom)
za obdobae od O1.O1.2021 do 31.12.2021
(údaie v tabul'kách sú uvedené v EU R, ak nie ie uvedené inak)

Prírastky DHM a DNM :

V období od 01.01.2021 do 3t'I2.2021 bol obstaraný nasledovný majetok: vstrekovacia jednotka na polyolefíny,
Videovrátnik s meraním telesnej teploty, klimatizačné jednotky, doplnenie kamerového systému, kompresor,
jednonosníkový mostový žeriav

Úuytty oxlĺ :

V období od 01'01.2021 do 31.12.2021 bol odpredaný majetok vedený v evidencii drobného HM, z dlhodobého
HM bol predaný nasledovný majetok: zošrotovaný nefunkčný a zastaralý majetok ako kovový odpad, vyradené
bolo zariadenĺe starého laboratória, pozemky

1'3. Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného ma'ietku

t'4. Záložné právo a obmedzenie disponovania s dlhodobým nehmotným a hmotným ma'ietkom

V súvislosti s poskytnutím dlhodobého úveru na financovanie EU projektu je zriadené záloŽné právo na nehmotný
a hmotný majetok v prospech EXIMBANKY sR. Úaaje v nasledujúcicĺ bbúkách sú v EUR.

Dlhodobý hmotný majetok Hodnota 2O21

Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo 13 íJ50 27íJ
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo
s ním nakladať

Špecifikácia DHM, na ktorý je zriadené záložné právo :

Názov Znalecký posudok ZC účtovná 2o21

Súbor nehnutelhostí + pozemok
Znal.posudok č. 15/2018 z 27.4.2oIB-
EXIMBANKA

3 384 243 615 188

Stroje a zariadenia - EU projekt
Centrálny notársky register, zo dňa
22,8.20II- EXIMBANKA

9 666 027 77 622

Spolu 13 050 270 692 41(l

Pľedmet poistenia Druh poistenia Poistn; suma Názov a sídlo
poisťovne2020 202Ĺ

Súbor osobných, resp.
úžitkových motorových
vozidiel

Havarijné poistenie
motorových vozidieĺ

74 181,-- EUR 74 181,-- EUR Allianz-Slovenská
poisťovňa, a.s.

Budovy, stroje,
zariadenia, elektronika,
samostatné hnuteĺhé
veci( materiál na sklade,
NDV, výrobky a tovar na
sklade. formv)

Poistenie majetku pre
prĺpad prerušenia
prevádzky Po
a podnikajúcich Fo

42 96L tis. EUR 39 346 tis. EUR Allianz-Slovenská
poisťovňa, a.s'

Zásoby, peniaze, ceniny,
formy

KrádeŽ, vlámanie,
lúpež, vandalizmus

573 193,- EUR 573 193,- EUR Allianz-Slovenská
ooisťovňa. a.s.

t2



Ptastika' a. s.' Ičo: oo152781' DIč: 2o2o4o4892
Út poo 3-o1 (Poznámky k účtovným výkazom)
za obdobie od 01.O1.2021 do 31.12.2021
(údaje v tabulkách sú uvedené v EUR, ak nie je uvedené inak)
Plastika, a.s. uzatvorila dňa 11.06.2014 licenčnú zmluvu so spoločnosťou Plastika Tradin9, s.r.o., Novozámocká
222,949 05 Nitra za účelom používania ochrannej známky.

Plastika, a.s. založila v prospech spoločnosti Špeo-rRnrrls Levice, a.s', nehnutelhý majetok v hodnote
311 961,B0 EUR podl'a znaleckého posudku č' 89/2oL5 z 17 '5'2oI5.

1.5. Výskumná a vÝvo'iová činnosť

Plastika, a,s., neuskutočňuje výskumnú a vývojovú činnosť.
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Plastika, a. s., Ičo: oo152781' DIč: 2o2o4o4892
Uč PoD 3-o1 (Poznámky k čtovn' m v kazom)
za obdobie od 01.O1.2O21 do 31.12.2021
( daje v tabu!'kéch s uvedené v EUR' ak nie je uvedené inak)
2. Dlhodob finančn majetok (r. o21 srivahy)

2.I' Pohvbv na rjčtoch dlhodobého finančného maietku

Podielové
CP

a podiely
v DUJ

b

Podielové ostatné
dlhodobé

CP
a podiely

D

P 
':ičkyUJv

kons.

P žičky
s dobou

splatnosti
najviac

jeden rok

Obsta-
rávan' Poskyt-

nuté
preddav-
ky na DFM

CP
a podiely

c
Ostatn DFM

F
DFM Spolu

E H J

Prvotné ocenenie

1 598 579
109 187
380 72s

I 327 041
oorávkv

0

0
ooravné ooložkv

265 653

265 6s3
0

Zostatková hodnota

L 332 926
r 327 04r

0

0

o

0

0

0

0

0

o

0

o

0

0

0

0

0

0

o

0

0

0

0

0

0

265 653

26s 653

0

0

o

265 653

265 653
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

o

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

o

0

r 332 926
109 187
IL5 072

r 327 047

0

0

0

0

r 332 926
1 327 04r

Dlhodob finančn majetok

A

Stav na začiatku čtovného obdobia
Prírastky
Ubytky
Presuny
Stav na konci ličtovného obdobia

Stav na začiatku tičtovného obdobia
Prírastky
Ubytky
stav na konci ličtovného obdobia

Stav na začiatku ričtovného obdobia
Prírastkv
Ubvtkv
stav na konci ličtovného obdobia

Stav na začiatku ličtovného obdobia
stav na konci čtovného obdobia
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Plastika, a. s., Ičo: oot5278l' DIč: 2o2o4o4892
Úĺ poo 3-o1 (Poznámky k čtovn m vr kazom)
za obdobie od 01.O1.2021 do 31.12.2021

v tabul'kách sri uvedené v EU ak nie uvedené

Spolu

r 327 04r
r32 773
Ĺ37 368

r 322 446

0

0

0

0

L 3z7 04Ĺ
L 322 446

Poskyt-
nuté

preddav-
ky

na DFM
i

0

0

0

0

0

0

0
0

Obsta-
rávan

H
DFM

0

0

0

0

o

0

0

0

P žičky
s dobou

splatnosti
najviac

jeden rok
I

0

0

0

0

o

0

0

0

Ostatn DFM
F

0

0

0

0

o

0

0

0

P iičkyUJv

kons.

E

0

0

0

0

0

0

o

0

ostatné
dlhodobé

CP
a podiely

D

0

0

o

0

o

0

o

0

Podie!ové

CP
a podiely

c

0

0

0

0

0

0

o

0

2íJ2L

Podielové
CP

a podiely
v DUJ

b

r 327 04r
r32 773
137 368

t 322 446

o

0

o

0

r 327 04r
1,322 446

Llbvtkv

Ĺ'bvtkv

ubvtkv

Dlhodob finančn majetok

A

Prvotné ocenenie
stav na začiatku čtovného obdobia
Prírastkv

Presunv
stav na konci čtovného obdobia
oorávkv
Stav na začiatku čtovného obdobia
Prírastkv

stav na konci čtovného obdobia
ooravné ooložkv
Stav na začiatku ličtovného obdobia
Prírastkv

Stav na konci čtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku čtovného obdobia
Stav na konci ličtovného obdobia

Plastika, a's. nemá zriadené záloŽné právo na dlhodobti finančn1i majetok.

15



Plastika, a. s., Ičo: 00152781' DÍč:2o2o4o4a92
Uč PoD 3-o1 (Poznámky k ličtovn m v kazom)
za obdobie od O1.O1.2O2L do 3'-.L2.2O21.
( daje v ak nie je uvedené inak)

2.2. Informácie o štruktr]re dlhodobého finančného majetku

Účtovné hodnoty DFM zahŕ ajri aj precenenie podielov ch cenn1ich papierov dcérskych spoločností met dou vlastného imania

2íJ21

obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnen DFM Podiel ÚJ na ZI
v olo

Podiet ÚJ
na hlasovacích
právach v o/o

Hodnota
vlastného
imania ÚJ,-

v ktorej má UJ
umiestnen'

DFM

V' sledok
hospodárenia ÚJ,
v ktorej má Úr

umiestnen' DFM
E

Účtovná
hodnota DFM

A c F

280 02 Kolín IV cz OOo/o 1 7

o

L 37r 745

CPa

obstaľáva DFM na

L 322 446

v likvid

X

v likvid.
T 3TT 745

X

100.00o/o
100,000/o

X

100,000/o
100.000/o

X

PLASTIKA-Nitra, d.o.o.- u likvidaciii, XIII Vrbik 1. 100 00 Zaoreb. HR
Plastika Tradinq, s.r.o.

D|hodob finančn maietok sDolu
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Ptastika, a. s., Ičo: oo152781, DIč: 2o2o4o4892
lit poo 3-o1 (Poznámky k ličtovn m v kazom)
za obdobie od 01.O1.2O21 do 31.12.2O21
( daje v tabul'kách s uvedené v EUR, ak nie je uvedené inak)
2'3' ostatnrÍ dlhodobÝ finančnr7 majetok (r. 028 srjvahy)

Informácie k časti F. písm. j) a prílohy č. 3

2.4' ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (r. 025 srjvahy)

Plastika, a's' nevlastnila v období 01.01.2021 do 3t'L2'2o21 rea|izovatelhé cenné papiere a podiely

na konci
čtovného
obdobia

Stav

F

0

0

o

Vyradenie p žičky
z ričtovníctva v rlčto

vnom období

E

o

Zníženie hodnoty

d

o

Zv šenie hodnoty

c

o

na začiatku
čtovného
obdobia

Stav

B

o

Dlhodobé p žičky

e

Do splatnosti od jedného roka do troch
rokov vrátane

Do snlatnosti viac ako oäť rokov
Do splatnosti od troch rokov do piatich rokov
vrátane

Do solatnosti do iedného roka vrátane

Dlhodobé o žičkv soolu
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Plastika, a. s.' Ičo: oots2781, DIč: 2o2o4o4892
Uč PoD 3-ol (Poznámky k účtovným výkazom)
za obdobie od 01.O1.2O21 do 3L.I2.2O2L
(údaie v tabul'ká ch sú uvedené v EUR' ak nie ie uvedené inak)
3. Zásoby (r. o34 súvahy)

Informácie o opravných poloŽkách k zásobám

Informácie o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo

Zásoby Hodnota 2O21

Zásoby, na ktoréje zriadené záložné právo 571 6S0
Zásoby, pri ktonich má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Záložné právo je zriadené na výrobky, ktorých hodnota k31'.I2.2o2L predstavuje čiastku 4g4806 EUR a taktiež
na tovar v sume 76 BB4 EUR.

4. Pohlhdávky (r. o41 a o53 súvahy)

4't' Členenie pohlädávok celkom. vrátane skupinv:

Informácie o vekovej štruktúre pohl'adávok

Zásoby

A

2021

Stav OP
na začiatku
účtovného
obdobia

B

Tvorba OP

c

Zúčtovanie oP
z dôvodu
zániku

opodstatnenosta

D

Zúčtovanie
OP

z dôvodu
vyradenia
majetku

z
účitovníďva

e

Stav OP
na konci

účtovného
obdobia

F
Materiál 22 rO8 2L 482 22 rO8 o 2t 482
Nedokončená výroba a
Dolotovarv vlastnei výrobv
Výrobkv 13 847 6 234 13 447 0 6 234
Zvieratá
Tovar
Nehnutelhosť na oredai
Poskytnuté preddavky na
zásoby
Zásobv soo!u 35 gss 27 716 35 955 o 27 7L6

Názov položky

A

V lehote
splatnosti

B

Po lehote
splatnosti

c

Pohl'adávky
spolu

D
Dlhodobé pohl'adávky
Pohlädávky z obchodného styku
Pohl'adávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej
účtovnei iednotke
ostatné pohl'adávkv v rámci konsolidovaného celku
Pohl'adávky voči prepoĺeným účtovnÝm'iednotkám
Iné pohl'adávkv

Dlhodobé pohl'adávkv spolu o o o

Pohlädávky z obchodného styku bez prepoiených ÚJ 214 614 379 780 594 394
Pohl'adávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej
účtovnei iednotke
ostatné pohl'adávkv v rámcĺ konsolidovaného ceĺku
Pohl'adávkv voči preoojeným účtovnÝm iednotkám 116 223 11,6 223
Sociálne poistenie
Daňové pohl'adávky a dotácie 11 161 11 161
Iné pohl'adávky 1 631 353 538 355 169
Krátkodobé pohl'adávkv spolu 227 406 849 541 1 076 947
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Plastaka' a. s.' Ičo: oo152781, DIč: 2o2o4o4892
Út poo 3_o1 (Poznámky k účtovným výkazom)
za obdobie od O1.O1.2021do 3!.!2.2O2L
(údaje v tabul'kách sú uvedené v EUR, ak nie je uvedené inak)

Pohl'adávky podl'a
splatnosti

A
2020

B
202L

c

Pohlädávky z obchodneho styku po lehote splatnosti sso 262 496 003

Pohlädávkv z obchodného stvku do lehotv sDlatnosti 365 805 2r4 614
Krátkodobé pohl'adávky z obchodného styku spolu

916 íJ67 71ÍJ 617
Pohlädávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok
až oäť rokov 56 083 0
Pohl'adávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako
oäť rokov
Dlhodobé oohl'adávkv soolu s6 083 o

Bežná lehota splatnosti pohl'adávok je 30 dní

Krátkodobé pohlädávky z obchodného styku voči dcérskym spoločnostiam

4.2. ooravné ooložkv k pohl'adávkam

Informácie o vývoji opravných položiek k pohl'adávkam

Spoločnosť vytvára opravné položky na pohl'adávky v závislosti od ich vekovej štruktúry. Na pohl'adávky po lehote
splatnosti nad 365 dní tvori|a spoločnosť opravnú položku vo výške 100 o/o.

Dcérska spoločnosť 2020 2íJ21
Plastika Bohemia. s. r.o. 0 0
PLÁSTIKA-Nitra - d.o.o. v likvirlácii 1 15 791 IIS 797
Plastika Tradinq, s. r.o. 432 432

Pohl'adávky

a

2íJ2!

Stav OP
na začiatku
účtovného
obdobia

B

Tvorba

c

Zúčtovanie oP
z dôvodu
zániku

opodstatneno
sti
D

Zúčtovanie
OP

z dôvodu
vyradenia
majetku

z
úätovnícwa

E

Stav OP
na konci

účtovného
obdobia

F
Pohl'adávky z obchodneho
stvku 365 163 2 540 362 623
ostatné pohlädávky v rámci
kons. celku 115 791 1 15 791
Pohl'adávky voči spoločníkom,
členom a združeniu
Iné oohlädávkv 3SA 7r7 5 Í79 353 538
Pohl'adávkv sooIu 839 671 o 7 7r9 831 952
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Plastika, a. s., Ičo: oo'.5278t, DÍčz 2o2o4o4a92
Uč PoD 3-o1 (Poznámky k účtovným v'ýkazom)
za obdobie od 01.O1.2O21. do 3L.12.2021
(údaje v tabul'kách sú uvedené v EU& ak nie je uvedené inak)
4.3' Zabezpečeniepohl'adávok

Plastika, a's. má uzatvorenú zmluvu o poistení pohl'adávok s Eximbankou od 22.Lo.2oo9

4'4' Záložné právo a obmedzené nakladanie s oohlädávkami

Informácie o pohl'adávkach za bezpečen ých záložným právom :

od 10.12.2010 Plastika, a.s. zriadila záložné právov prospech EXIMBANKYSR, v ktorom záložca dáva záložnému
veritelbvi do zálohu svoje súčasné aj budúce pohlädávky voči všetkým veritelbm'

špecifikácia záložného práva k pohlädávkam :

Hodnota krátkodobých pohl'adávok z obchodného styku k 3L.t2'zo2l je 710 617 EUR.

opis predmetu záložného práva

2021

Hodnota Dredmetu Hodnota oohl'adávkv
Pohl'adávky kryté záložným právom alebo inou formou
zabezpečenia
Hodnota pohlädávok, na ktoré sa zriadilo zá|ožné právo X 7to 617
Hodnota pohlädávok, pri ktoryich je obmedzené právo s nimi
nakladať X
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Plastika, a. s., Ičo: oot5278'' DIč: 2o2o4o4892
Út poo 3_o1 (Poznámky k čtovn m v kazom)
za obdobie od 01.01.2O2L do 31.12.2O2L
( daje v tabul'kách sri uvedené v EUR, ak nie je uvedené inak)
5. Finančné čty 1r. o7t slivahy)

Informácie o krátkodobom finančnom majetku :

Plastika, a.s' má zriadené záloŽné právo k pohlädávkam z rlčtov v prospech EXIMBANKY

Plastika, a.s. nemá zriadené záloŽné právo na krátkodob\i finančn1i majetok.

202Ĺ

2 470
3 628

0
0

6 498

2020

2 416
4 721

7 t-37

Názov položky

Pokladnica- ceninv
Bežné bankové ričtv
Bankové rjčtv termínované
Peniaze na ceste
Soolu

2íJ21

Stav na konci
ličtovného obdobia

0
0
0
o
o
o

o

lluytry

D

Pľírastky

c

stav na začiatku
čtovného obdobia

B

Krátkodob finančn majetok

A
Maietkové CP na obchodovanie
Dlhové CP na obchodovanie
Emisné kv tv
Dlhové CP so solatnoďou do 1 roka držané do sDlatnosti
ostatné realizovatelhé CP
obstarávanie krátkodobeho finančného maietku
Kľátkodob finančnÚ maietok soolu

ZI



Ptastika, a. s., rčo: oo152781, DIč: 2o2o4o4892
Uč PoD 3-o1 (Poznámky k účtovným výkazom)
za obdobie od O1.O1.2OZL do 31.L2.2O21

v tabuI'kách sú uvedené v EU ak nie uvedené
6. rozlíšenie (r. 074 súvahy)

Informácie o položkách časoveho rozlíšenia

III. úoare wrÁznľÉ ľn srnlľe plsÍv sÚvnĺY

1. Vlastné imanie (r. o8o súvahy)

1.1. Informácie o vlastnom imaní

Základné imanie pozostáva zo 692 750 kusov akcií na doručitel'a s menovitou hodnotou jednej akcie 2,-- EUR,
2t7 o37 kusov akcií na doručitelä s menovitou hodnotou jednej akcie 3,-- EUR aB 164210 kusov'akcií na
doručitel'a s menovitou hodnotou jednej akcie 1,-- EUR. záklďdné imanie spoiu 10 2oo 821,-- EUR je celé upísané
a splatené'

Akcionár PERKALLOS INVESTMENTS LIMITED uskutočnil v roku2oI7 kapitálový vklad vo výške 6 5oo o77,-- EUR
do ostatných kapitálových fondov.

L.2
Za

. Hosoodársky výsledok za rok 2020
rok2o2o spoločnosťvykázala stratu vo výške 879 299,-- EUR.

Názov po!ožkY 2020
strata 879 299

Vysporiadanie účtovnej stľaty 2íJ21
Zo zákonného n fnndr r 0
zo štatutá a 0
Z nerozdelené rokov 0

0
Prevod do rokov 879 299

479 299

Výsledok hospodárenia minulých rokov sa zvýšil v položkách :. neuhradená strata o 879 299,-- EUR na základe rozhodnutia valného zhromaždenia o rozdelení
hospodárskeho výsledku za rok2o2o dňa 2.9.2o2I

1.3' Hosoodársky výsledok za obdobie od 01.01.2021 do 31.12'2021

Za obdobie od L.L2o2I do 3I.I2'2o21 spoločnosť vykázala výsledok hospodárenia za účtovné obdobie stratu
vo výške - 269 182,-- EUR.

opis položky časového rozlíšenia 2020 2021

Náklady budúcich období dlhodobé' z toho: 322 225 190 225
NBo - licenčná zmluva OZ 322 225 I90 225

Nákl období z ,.64 444 16s 504
NBO - 5 249 2 285
NBO - u 27 72r 28 553
NBO - na te 39 39
N 3 435 2 627
NBO - li uva OZ 132 000 132 000
NBO - 0 0

Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho: o o

budúcich z toho: 6 791 6 544
Prefakturácia vodného a stočného 6 79L 6 544
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Plastika, a. s., Ičo: oo!s278t, DIč: 2o2o4o4892
Út poo 3_o1 (Poznámky k čtovn m v kazom)
za obdobie od o1.o1.2o2Ĺ do 31.Ĺ2.2o2l
( daje v tabul'kách sli uvedené v EUR, ak nie je uvedené inak)
2. Rezervy (r. 118 a r. 136 s vahy)

Informácie o rezervách :

2íJ2íJ
Stav na konci

čtovného obdobia
F

81 945
61 945
20 000

140 502
I 069

13 900
tL7 533

Zrušenie
E

o
0
0

Použitie
D

o
0
0

zo L49
1.r 1.49

9 000

Tvorba
c

o
0
0

38 604
9 069

13 900
15 635

Stav na začiatku
čtovného obdobia

b

al 945
61 945
20 000

Ĺz2o47
11 149
9 000

101 898

Názov položky
A

Dlhodobé rezen'v' z toho:
Rezerva na odchodné a iné dlhodobé zamest. P žitkv
Rezerva na reklamácie

Krátkodobé ľezeľvy' z toho:

Rezerva na nevvčeroané dovolenkv
Rezerva na audit. overenie soolu
Rezerva na rokv z omešk.. ookutv a oenále

zozl.
Stav na konci

čtovného obdobia
F

a1 945
61 945
20 000

L4S 447
2 963
6 800

L35 724

Zrušenie
E

o
0
0

2 000
0

2 000
0

Použitie
D

o
0
o

20 969
9 069

11 900
0

Tvorba
c

o
0
0

27 954
2 963
6 800

18 191

stav na začiatku
čtovného obdobia

b

at 945
6Í 94s
20 000

140 502
9 069

13 900
11.7 533

Názov položky
A

Dlhodobé rézen v. z toho:
Rezerva na odchodné a iné dlhodobé zamest' p žitky
Rezerva na reklamácie

Krátkodobé reze]w. z toho:
Rezerva na nevvčerpané dovolenkv
Rezerva na audit, overenie spolu
Rezerva na rokv z omešk.. ookutv a oenále
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Ptastika, a. s., Ičo: 00152781' DI.čz 2o2o4o4a92
Uč PoD 3-o1 (Poznámky k účtovným výkazom)
za obdobie od O1.O1.2O2! do 3!.12.2021
íúdaie v tabulkách sú uvedené v EUR, ak nie te uvedené inak)

3. Záväzky (r. 1o2 a r. 123 súvahy)

Informácie o záväzkoch

Krátkodobé záväzky z obchodného styku voči dcérskym spoločnostiam

Dcérska spo!očnosť 2020 202L

Plastika Bohémia, s.r.o. 0 0
Plastika Tradinq, s. r.o. 1 313 000 1 311 000

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Informácia o iných záväzkoch (r. 135 súvahy)

Názov položky 2020 2íJ21,
7áväzky po lehote splatnostĺ 749 620 6L7 39I
Záväzky do lehoty splatnosti 2 43I 5L4 2 482 706
7áväzky z obchodného stvku spolu 3 141 134 3 100 097
Záväzkv so zostatkovou dobou splatnosti ĺeden rok až oäť rokov 1 090 569
Záväzky so zostatkovou dobou sDlatnosti nad päť rokov
Dlhodobé zäväzkY spolu - záväzkv zo sociálneho fondu 1 090 569

Názov položky 202í) zo2t
Začiatočný 9tav sociálneho fondu t 676 I 090
Tvorba na ťarchu nákladov 6 625 6 047
Tvorba o
ostatná tvorba sociálneho fondu o
Tvorba sociá!neho fondu spolu 6 625 6 íJ47
čeľpanie sociálneho fondu 7 2tĹ 6 568
Konečný zostatok sociálneho fondu 1 Íl9Íl 569

Názov položky 2020 2íJ21

618 650 669 900
98 725 9a 72s

Iné r 222 984
Iné 7LA 597 769 609
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Ptastika' a. s.' Ičo: oo152781' DIčl 2o2o4o4a92
Uč PoD 3-o1 (Poznámky k účtovným výkazom)
za obdobie od 01.O1.2O21do 31.L2.2O21
(údaje v tabulkách sú uvedené v EUR, ak nie je uvedené inak)
4. Bankové úvery a rĺýpomoci (r. 12! a r. 139 súvahy)

Informácie o bankových úveroch a krátkodobých pôžičkách

Názov položky

A

Mena

b

Úrok
p. a.
v olo

c

Dátum
splatnosti

D

2020

E

202L

F

Dlhodobé bankové úverv
EXIMBANKA SR - EU oroiekt EUR 3.5o/o 31.08.2023 0 760 000
SPOLU o 760 000
Bežné bankové úverv
EXIMBANKA SR - EU oroiekt EUR 3 -5o/o 31.08.2023 1 560 000 600 000
SPOLU 1 560 000 600 000

Názov položky

A

Mena

b

Úrok
p. a.
v olo

c

Dátum
splatnosti

D

2020

E

2íJ2!

F

Dlhodobé pôžičkv

Krátkodobé finančné vÝoomoci (r. L4o súvahv)
JUDr. Balaník Eur 0.00 o/o 6.4.2022 103 978 103 978
Zmenkový úver na oohl'. - Eximbanka Eur 3.OO o/o r30 727 0
ostatné krátkodobé fin.výpomoci-
Chemolak. a.s. Eur 3.OO o/o 3r.r2.202r 281 683 290 r22
ostatné krátkodobe fin.výpomoci -

Eur 2,500/o 3r.r2.2023 2 050 000 2 050 000
Krátkodobé finančné výpomoci-
sDolu 2 566 388 2 444 ĹíJíJ
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Plastika, a' s.' Ičo: oo152781, DIč: 2o2o4o4892
Uč PoD 3-o1 (Poznámky k účtovným výkazom)
za obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021

v tabu|kách sú uvedené v EU ak nie uvedené ina
5 ľozlíšenie (ľ. 141 súvahy)

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

6. Deriváty

V období od 01.01.202t do 3I'I2.2o21 Plastika, a.s. nevyužívala služby v oblasti derivátov.

Názov položky 2020 2ÍJ2L

Výdavkv budúcich období dlhodobé, z toho o o

][ýdavky budúcich období krátkodobé, z toho: 253 2 338
Výdavky Bo - spotreba vody 2021 0 1 903
Výdavky Bo - ostatné 253 435

Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho: 31 049 28 293
lý4qsv Bo - EU projekt 31 049 28 293

Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho: 149 625 2 755
Výnosy Bo - dotácia - EU proiekt do 1. roka 149 625 2 755
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Plastika, a. s., Ičo: oo152781' DIč: 2o2o4o4892
Út poo 3_o1 (Poznámky k čtovn' m v kazom)
za obdobie od 01.01.2O21 do 31.12.2O21
( daje v tabul'kách s uvedené v EUR, ak nie je uvedené inak)
7. Majetok pľenajat formou finančného prenájmu

V období od 01.01'2021 do 30'06.2021 Plastika, a.s. nemala majetok prenajatri formou finančného prenájmu

IV. VYNOSY

Tržby - informácie o tržbách za vlastné v)irobky, služby a tovar

Tržby za vlastné v robky, služby a tovaľ

2021

c

2 398 804

622 362

312 998

3 334 164

2020

B

2 043 739

785 003

3L4 927

3 143 669

oblasť
odbytu

A

Tuzemsko
Ceská
reoublika
Ostatn
exDort

Soolu
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Ptastika, a. s., Ičo: oo152781| DIč: 2o2o4o4892
Uč PoD 3-o1 (Poznámky k ričtovn 'm v kazom)
za obdobie od O1.O1.2O21 do 31.12.2O21

v tabul'kách sri uvedené v E ak nie uvedené ina

Úda;e o zmene stavu vn troorganizačn' ch zásob

Zmena stavu vntíltroorganizačn ch
zásob

2ÍJ21.
F

-99 369
94 424

-4 945

-4 945

2íJzo
E

-87 810
24 635

- 63 a?S

- 63 Ĺ75

2íJ24 2020

Konečn
zostatok

B

Konečn
zostatok

c
20 472

38 283
488 572 47s 706

509 044 513 989

Názov položky

A
Nedokončená vyroba
a polotovary vlastnei vrirobv
Vrirobkv
Zvieratá
Spolu
Zmena stavu vn troorga-
nizačn ch zásob vo v kaze
ziskov a strát
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|lastika, a. s., Ičo: oro1.52781, DIč: 2o2o4o4892
út poo 3-o1 (Poznámky k účtovným v'ýkazom)
za obdobie od 01.O1.2O21 do 31.12.2021
(údaje v tabulkách sú uvedené v EUR, ak nie je uvedené inak)

Aktivácia

Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej
činnosti :

Informácie o čistom obrate

Názov položky 2ÍJ2ÍJ 2íJ21.

Významné ooložkv pri aktivácii nákladov' z toho: 962 !780
Aktivácia materiálu a tovaru 962 I 780

ostatné významné položky ýnosov z hospodárskej činnosti,
z toho: 1 

'47 
693 429 242

Zúčtovanie alikvótnei časti dotácie na EU proiekt 362 r75 I49 625
Finančný prispevok - coVID 19 56 077 94 155
Iné výnosy z hosp' činnosti 2 029 r 597
Výnosy z postúpených pohlädávok 727 4r2 183 865

Finančné vúnosv' z toho: 11 260 661
Kurzové zisl<v 11 260 661
ostatné wÍznamné ooložkv finančnÝch vÝnosov. z toho
Tňbv z oredaia cenných oaoierov a oodielov
Výnosové úrokv

Mimoriadne výnosv, z toho: o o

Názov položky
202ÍJ 2ÍJ21

Tňbv za vlastné vÝrobkv 2 373 594 2 087 t92
rržbv z oredaia služieb 689 647 r o73 r47
Tržbv za tovar 80 428 r73 825
VÝnosv zo zákazkv
Tržbv z Dredaia materiálu L6 43L 16 SO5

častý obrat cetkom 3 160 100 3 351 069

29



Plastika, a. s., Ičo: oo152781' DIč: 2o2o4o4892
Uč PoD 3-o1 (Poznámky k účtovným výkazom)
za obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021
(údaje v tabul'kách sú uvedené v EUR' ak nie je uvedené inak)
v. NÁKLADY

Informácie o nákladoch

Názov položky zo20 202L
Náklady za poskytnuté službv, z toho: r.14 VZS 332792 373 a47
Nák\ady voči audítorovi, audítorskei spoločnosti, z toho: 9 900 9 900
náklady za overenie individuálnej účtovneĺ závierky 7 050 7 050
súvisiace audítorské služby 0 0
qstatné nea ud ítorské služby
ostatné významné položkv nákladov za poskvtnuté stužbv. z toho: 322 892 363 947
opravy a údržba L8 272 57 698
Cestovné 396 s48
Náklady na reprezentáciu 2 466 2 905
Cestná preprava 24 3rs 31 238
Telefóny, poštové služby 4 387 3 974
Zneškod ňovanie odpadov, upratovanie 5 582 I 087
Certifikácie 9 990 5 905
Strážna služba 586 0
Prenájom 158 113 148 511
Služby poradenské, právne, školenia' znal'posudky 25 44r 34 874
Služby W 29 24r 33 697
Inzercia, marketinq, reklama 4 4r4 4 46I
Náklady na pracovníkov prostrednÍctvom aqentúr' refakturácia miezd 28 266 IO 647
Služby BoZP 1 050 3 150
S|užby za povrchovú úpravu materiálu 2 510 Ĺ o47
Skolenia T L4I L 877
!p1,ízie - vymáhanie pohlädávok 119 o
Služby spojené s preskúšaním strojných zariadení 3 229 6 I4I
Služby iné 3 374 4 857
Služby iné - min' rokov 0 4 330

ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti,
z toho: r.26VZS 845 051 249 ('95
Zmluvné 7 098 6 380
ostatné pokutv a penále 19 B7s 2I O52
Manká a škody 1 533 335
Poistenie maietku 36 593 33 269
Poistenie pohl'adávok 3 94r 3 7L4
odpis postúpených pohl'adávok 759 786 183 B6s
odpis nedobytných pohl'adávok 196 0
Iné 1 049 60
Poplatok za zrušené staré exekúcie 14 980 420

f!4ančné náklady r. 45 VZS, z toho: 189 852 164 940
Kurzové straty 4 307 17 330
Nákladové úroky 145 582 Ĺ42 247
Bankové poplatky 3 937 5 363
odpis dcérskej spoločnosti - Plastika Machinerv. s.r.o 33 526 0
Predaj dcérskei spoločnostĺ - Plastika piDes' s.r.o 2 500 0

Mimoriadne nákladv' z toho: o o
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Ptastika, a. s., Ičo: oo152781' DIč: 2o2o4o4892
Úe poo 3-o1 (Poznámky k účtovným rĺýkazom)
za obdobie od 01.O1.2021 do 31.12.2021
(údaje v tabulkách sú uvedené v EU& ak nie je uvedené inak)
vI. oaŇ z pnÍ:uov

Sadzba dane z príjmov pre rok pre rok 2o2o je 21 o/o. Spoločnosť nemala žiadne úlävy z danĺ

Názov položky 2020 202L

Suma
výnos

odloženej daňovej pohl'adávky účtovanej ako náklad alebo
vvolýva'iúca zo zmenv sadzbv dane z oríjmov

Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo
výnos vvolÝvaiúci zo zmenv sadzbv dane z oríjmov

Suma odloženej daňovej pohlädávky týkajúca sa umorenia daňovej straty,
nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných
rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktonim
sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odloŽená daňová
oohl'adávka neúčtovala

Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dočasných rozdielov
a možnosti umorenia daňovej straty predchádzajúcich účtovných období a
v bežnom účtovnom období
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových
odpočtov a iných nárokov a odpočítatelhých dočasných rozdielov, ku
ktoďm neúčtuieme odloženú daňovú pohl'adávku 679 526 720 L60

Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované
oriamo na účw vlastného imania bez účtovania na účtv nákladov a výnosov

Názov položky
A

2ÍJ20 2íJ21

Základ dane
B

Daň
c

Daň
v olo

D
Základ dane

E
Daň

F
Daň v o/o

G
Výsledok
hospodárenia pre
d zdanením,
z toho: -879 299 -269 LB2
teoretická daň -ĹB4 652 2I -56 528 21
Daňovo
neuznané
náklady Ĺ 457 t44 306 000 -34,80 455 196 95 591 -35.51
Výnosy
nepodliehajúce
dani -580 403 -121 885 13.86 -362 r2r -76 045 28.25
Umorenie
daňovei stratv
Soolu -2 558 - 537 -0.06 -176 ro7 -36 982 -r3.74
zraz daň
z úrokov
Daňová licencia

odložená daň z
oríimov
Celková daň
z nríimov
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Plastika, a. s., Ičo: ooĹ5278\ DIč:2o2o4o4892
Uč PoD 3-o1 (Poznámky k účtovným výkazom)
za obdobie od 01.O1.2O21 do 31.12.2021
(údaje v tabul'kách sú uvedené v EUR, ak nie je uvedené inak)

Výpočet odloženej dane r. 2020

Aktíva (+)

Daňová
hodnota

Dočasný
rozdiel

Účtovná
hodnota

Investičný majetok 2 416 222 -430 672 1 985 550

Zásobv (len oP) 0 -27 716 -27 716
Pohl'adávky (len oP) -794 300 -37 652 -831 952

0.00

o,oo

Medzisucet L 621 922 -496 040 1 125 BB2

Pasíva (-)

Rezervy dlhodobé 0,00 -81 945 -81 945

Rezervy krátkodobé 0.00 -],45 446 -r45 486

zava I s latnosti o.00 -1 761 800 -1 761 800

Nezaplatené 4áväzky viac ako 360 dní po splatnosti- úroky -669 901 669 901
y' služby - daňovo uzna a po

-47 478 -47 478

0.o0

Medzisúčet 0,00 -z 706 610 -2 706 610

Net r 621 922 -3 202 650 -1 580 728

Nakolko nemožno s určitosťou predpokladať, že spoločnosť bude v budúcnosti dosahovať dostatočné daňové zisky,
návratnosť daňovej pohl'adávky je neistá a preto sa odložená daňová pohlädávka v týchto výkazoch nezohl'adnila.

Výpočet odloženej dane

Daňová sadzba o,2L

Umoritel!e daňove straty 226 682

odložená daňová pohl'adávka / (-) záväzok 672 557

odložená daňová pohlädávka z umoritelhých strát 47 603

odložená daňová pohlädávka(+)/ záväzok í-) k 31.12' 720 160

odložená daňová pohl'adávka(+)/ záväzok (-) k 1.1

odložená daň - rnýnos (+)/ náklad (-) do VZaS 720 16íJ
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Ptastika' a. s., Ičo: 00152781, DIč| 2o2o4o4a92
út poo 3-o1 (Poznámky k účtovným v'ýkazom)
za obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2O21
(údaje v tabulkách sú uvedené v EUR, ak nie je uvedené inak)

vII. PoDsÚvAHovÉ ÚčTY

Obmedzenie disponovania s majetkom

vul. INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA

V období od 01.01.2020 do 3LI2.2o21 spoločnosť nevykazuje iné aktíva a iné pasíva.

Názov položky 2íJ2ÍJ 202L

odoísané oohlädávkv
Pohlädávkv z leasinou
Záväzkv z leasinou
Iné ooložkv - zriadené záložné orávo na DHM. zásobv a oohlädávkv 14 609 899 L4 332 577

Mzdy a odmeny orgánov spoločnosti

Druh príjmu' výhody
A

Hodnota príjmu, výhody súčasných
členov orgánov

b

Hodnota príjmu, výhody bývatých
čIenov orgánov

c
štatutárnvch dozorných iných štatutárnvch dozorných iných

r - 2020
Časť 2 -zozĺ Čas('z - zozt

Peňažné oríimv
9 180 7 020 o t 620

10 800 7 200 0 0

Neoeňažné oríimv
Peňažné oreddavkv

33



Plastika, a. s., Ičo: oo152781' DIč: 2o2o4o4892
uč PoD 3-01 (Poznámky k účtovným v'ýkazom)
za obdobie od 01.O1.2021 do 31.12.2021
(údaje v tabul'kách sú uvedené v EUR' ak nie je uvedené inak)

x. SPRIAZNENÉ osoBY

Medzi spriaznené osoby patria akcionári, členovia predstavenstva, zamestnanci a spoločnosti, v ktorých podiel na
základnom imaní presahu je20 o/o (ovládané spoločnosti a spoločnosti s podstatným Vplyvom).

Spriaznená osoba
a

Kód
druhu

obchodu
B

Hodnotové wiadľenie obchodu

2020
c

202L
D

DAN Slovakia s.r.o 1 18 955 44 r77
2 6 7r7 4 642
3 1r 404 15 68s
11 58 710 0

Druhá strateqická' a.s. 11 1 07r 646
JUDr. Vladimír Balaník 8 103 978 103 978
Váhostav - SK, a.s 1 o 0

2 7 333 20 772
11 14 065 0

Chemolak, a.s. B 281 683 290 r22
1 22 916 22 460
2 o 45

Dcérska účtovná jednotka/Materská účtovná
jednotka

a

Kód druhu
obchodu

b

Hodnotové vyjadrenie
obchodu

2020
c

202!
D

Plastika Bohémia, s.r.o.

Plastika Trading, s. r.o. 5 132 000 132 000

PLASTIKA-Nitra, d.o.o. v likvidácii

obchody medzi týmito osobami a spoločnosťou sa uskutočňujú za obvyklých podmienok a za obvyklé ceny
o obchodoch so spriaznenými osobami rozhoduje predstavenstvo.

Kód
1

2
3
4
5
6
7
B
9
10
11

Druh obchodu
kúpa
predaj
poskytnutie služby
obchodné zastúpenie
licencia
transfer
know-how
úver, pôžička
výpomoc
záloha
iný obchod



Plastika, a. s., Ičo: oo152781' DIč: 2o2o4o4892
úr poo 3-o1 (Poznámky k účtovným výkazom)
za obdobie od O1.O1.2O21 do 31.12.2021
úd v tabul'kách sú uvedené v ak nie uvedené i

XI SKUTgCNOSTT. KTORE,T\aASTALT PgpNr. KU KTOREMU SA ZOSTAVUJE UCTOVNA ZAVTERKA A
DO DNA ZOSTAVENIA UCTOVNEJ ZAVIERKY

Koncom roka 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny o koronavíruse. V prvých mesiacoch roku 2o2o sa vírus rozšíril
do celého sveta a jeho negatívny vplyv nadobudol velké rozmery.
V priebehu roku 2020 sme v dôsledku poklesu tržieb v rozsahu 20 o/o až 40 o/o, a čiastočného prerušenĺa výroby čerpali
finančný príspevok v rámci projektu ,,Prvá pomoc'' vo výške 56 077 €. V roku 2021 sme čerpali finančný príspevok
vo výške 94 155 €. Manažment bude pokračovať v monitorovaní potenciálneho dopadu a podnikne všetky možne
kroky na zmĺernenie akýchkolVek negatívnych účinkov na spoločnosť a jej zamestnancov. Vedenie spoločnosti motivuje
zamestnancov k čo najväčšej zaočkovanosti.

V súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine vedenie spoločnosti urobilo analýzu možných účinkov a následkov na
našu spoločnosť a dospelo k názoru, že v súčasnosti nemajú významné nepriaznivé dopady na spoločnosť (okrem
rastúcich cien vstupov, najmä pohonných hmôt, energií, materiálov, tovarov a služieb). Vedenie spoločnosti
nepredpokladá významné ohrozenie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v blízkej budúcnostĺ (t.j. počas
nasledujúcich 12 mesiacov od dátumu zostavenia UZ).

xII. PREHĽAD ZMIEN vLAsTNÉHo IMANIA

Prehl'ad zmien vlastného imania je uvedený v Prílohe č. 1.

XIII. PREHĽAD o PEŇAžNÝCH ToKocH

Prehl'ad o peňažných tokoch bol spracovaný nepriamou metódou, a je uvedený v Prílohe č. 2

Príloha :

Prehläd zmien vlastného imania - Príloha č.1
Prehläd peňažných tokov - Príloha č. 2



Ptastika, a.s., Ičo: ooL5278t, DIč: 202o4o4892

Úč poo 3-ol (Poznámky k ričtovn m v kazom)

za obdobie od o1.o1.2o2Ĺ do 3!.l2.2o2l
( daje v tabu!'kách sti uvedené v EUR' ak nie je uvedené inak)

Pľeh!'ad zmien vlastného imania

Tabulka č' 1

Príloha č.1

Stav na začiatku
čtovného
obdobia

b
Prírastky Úuytty Presuny

Stav na konci
ričtovného
obdobia

Fc d
10 200 821

6 500 077

-2 s68 430
- 884 033

-15 365 2s0

- 879 299

-2 996 rA4

- t oB2 233

1 082 233

o

879 299

879 299

30 140

51 250

81 390

10 200 821

6 500 077

-2 598 570
-884 033

- 14 334 267

-L 082 233

2 198 205

Položka vlastného imania
a

Základné imanie
Vlastné akcie a vlastné obchodné podielv
Zmena zák|adného imania
Pohl'adávky za upísané vlastné imanie
Emisné ážio
ostatné !apitálové fondy
ZákonnÝ rezervnÝ fond (nedelitelhri fond) z kaoitálovrich vkladov
oce ovacie rozdielv z precenenia maĺetku a záväzkov
oce ovacie rozdiely z kapitálov ch rjčastín
Oce ovaci e rozdielv z Drecenenia ori zlričení. solvnutí a
ZákonnÝ rezervnrÍ fond
Nedelitelhti fond
Štatutárne fondy a ostatné fondy
Nerozdelenri zisk minulrich rokov
Neuhradená strata minultich rokov

Vlisledok hospodárenia bežného rjčtovného obdobia
Vyplatené dividendv
Spolu vlastné imanie



Ptastika, a.s., Ičo: ool52781, DIč: 2o2o4o4892

Úe poo 3_ol (Poznámky k ričtovn m v kazom)

za obdobie od O1.01.2021 do 31.12.2O2a

(íldaje v tabul'kách sri uvedené v Eu& ak nie je uvedené inak)

Tabulka č. 2

Príloha č.1

3L.!2.2íJ21
Stav na konci

ričtovného
obdobia

F
10 200 821

6 500 077

-2 573 025
- BB4 033

- 16 244 549
- 269 tA2

3 269 491

Presuny
e

- 879 299
879 299

o

Úuytry
D

4 595

269 r8Z

273 777

Prírastky
c

o

Stav na začiatku
čtovného
obdobia

b
10 200 821

6 s00 077

-2 56A 430
- 884 033

-15 365 250
- 879 299

-2 996 114

Položka vlastného imania
a

7ákladné imanie
Vlastné akcie a vlastné obchodné oodielv
zmena základného imania
Pohl'adávkv za uoísané vlastné ĺmanie
Emisné ážio
ostatné kaoitálové fondv
ZákonnÝ rezervnrl íond ínedelitelhrŕ fond) z kapitálovrich vkladov
oce ovacie rozdielv z Drecenenia maietku a záväzkov
oce ovacie rozdielv z kapitálovrich rjčastín
oce ovacie rozdielv z Drecenenia pri zlrjčení, sp|ynutí a rozdelení
Zákonnr7 rezervn fond
Nedelitelhri fond
Statutárne fondy a ostatné fondy

Nerozdelenri zisk minulrich rokov
Neuhradená strata minulr7ch rokov
Vrisledok hosoodárenia bežného rjčtovného obdobia
Vvolatené dividendv
Soolu vlastného imanie



Plastika, a.s., rČo: ooL5278L DIč: 2o2o4o48g2 Príloha č. 2
Út poo 3_o1 (Poznámky k účtovným výkazom)
za obdobie od 01.O1.2021do 3t,12.2O2í-
(údaje v tabul'kách sú vykázané v EU& ak nie je uvedené inak)

Označenie
položky obsah položky 2020 2ÍJ2L

Peňažné toky z prevádzkovei činnosti
zls Vysleclok hospodárenia z beŽnej činnosti pred zdanením daňou z

príĺmov (+/-) -879 299 -269 782

4.1
Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výstedok hospodárenia z bežnej
činnosti pred zdanenĺm daňou z príjmov (+/-), (súčet A'1'1. až
A.1.13.)

1 008 346 691 626

4.1.1 odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného
maietku (+) 1" LO3 234 561 733

4.r.2.

Zos[atKova nodnota dlhodobeho nehmotneho majetku a
dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto
majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja
(+)

4.1.3 odpis opravnej položky k nadobudnutému maietku í+/-)
4.1.4. Zmena stavu dlhodobých rezerv í+/-)

4.1.s. Zmena stavu opravných položĺek (+/-)

4.1.6 Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/- -240 474 -12 354

^.7.7
Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov í-)

A.1.8. Úroky účtované do nákladov (+) I45 582 142 247

A.1.9. Úroky Účtované do výnosov (-)

4.1.10 Kuľzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným
ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuie účtovná závierka í-)

A.1.1 1 Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ku
dňu, ku ktorému sa zostavuĺe účtovná závierka (+)

A.1.12. Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku,
ktorý sa považuĺe za oeňaŽnÝ ekvivalent í+/-)

A.1.13 ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú
výsledok hospodárenia zbežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa
uvádzaiú osobitne v iných častiach prehlädu peňažných tokov ĺ+/-)

4,2

Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktoým sa na účely tohto
opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a
krátkodobými záväzkami s výnimkou potožiek obežného majetku,
ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných
ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet
A.2.1. až A'2.4.)

-107 580 112 708

^.2.r.
Zmena stavu pohl'adávokz prevádzkovei činnosti í-l+) -96 776 247 832

4.2.2 zmena stavu záväzkov z orevádzkovei činnosti (+/-\ -207 706 -69 441

4.2.3. Zmena stavu zásob (-/+) L96 902 -6s 683

4,2.4.
Zmena stavu krátkodobého finančni@
majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných
ekvivalentov (-/+)

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s ýnimkou príjmov a
výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach
prehľadu peňažných tokov (+/-) kúčet zs + A.7. + A-2.l

27 467 535 752

4.3 Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujÚ do investičných
činnostÍ (+)



4.4 Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú
do finančných činností (-)

-145 582 -742 247

4.5
Prĺjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých' ktoré
sa začleňu'iÚ do investičných činností í+)

A.6 Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou
tých' ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet z/s +
A.7- ež A-6.)

-724 775 392 90s

4.7
Vydavky na daň z pri]mov uČtovnej jednotky, s výnimkou tých'
ktoré sa začleňujÚ do investičných činností alebo finančných
činností (-/+)

A.8 Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú
činnosť (+)

4.9
Vydavky mimoriadneho charakteru vztahujÚce sa na prevádzkovÚ
činnosť í-) -67 747

A, čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet
z/s + A.7. až A.9.)

-724 775 325 778

Peňažné tokv z investičnei činnosti
8.1. Výdavkv na obstaranie dlhodobého nehmotného maietku í-)
8.2 VÝdavkv na obstaranie dlhodobého hmotného maietku í-) -99 s12

B.3
Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v
iných Účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré
sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených
na oredai alebo na obchodovanie í-)

5 885 4 59s

8.4 Príimv z oredaia dlhodobého nehmotného maietku í+)

B.5. Príimv z Dredaiä dlhodobého hmotného maietku Í+) 130 588 96 043

8.6

Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných
účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov' ktoré sa
považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na
oredai alebo na obchodovanie í+)

8.7 Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej
účtovneĺ iednotke' ktorá ie súčasťou konsolidovaného celku (-)

B.8
Prijmy zo splácanĺa dlhodobých pôŽičiek poskytnutých ÚČtovnou
iednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou
konsolidovaného celku í+]

B.9
Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou
tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnudch
účtovnei iednotke. ktorá ie súčasťou konsolidovaného celku í-)

B.10.
Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou
tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej
iednotke. ktorá ie súčasťou konsolirlovaného celku í+)

B.11 Prijaté Úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do
orevádzkovÝch činností ŕ+)

8.72.
Prĺjmy z dividend a iných podielov na zisku, s Výnimkou tých' ktoré
sa začleňuiÚ do orevádzkových činností í+)

8.13.
Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj
alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za
oeňažné tokv z finančnei činnosti í-)

B.14.
Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj
alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za
oeňažné tokv z finančnei činnosti í+)

8.15.
Výdavky na daň z prijmov ÚČtovnej jednotky, ak je ju moŽné
začleniť do investičnÝch činností í-'t

8.16.
Prĺjmy mimoriadneho charakteru vztahujÚce sa na investičnú
činnosť í+)

8.77
Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnÚ
činnosť í-)



B.18 ostatné prí-imy vzťahuiúce sa na investĺčnú činnosť í+)

B.19. ostatné výdavkv vzťahujúce sa na investičnÚ činnosť í-')

B. cisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.7. až
8.79.) 736 473 7 726

Peňažné tokv ! finančnej činnosti
C,1 Peňažné toky vo vlastnom imaní kúčet C.1'1' až C'1.8.)
c.1.1 Úíjmv z upísaných akcií a obchodných podielov í+)

c.j.2 Príjmy z dälších vkladov do vlastného imania spoločníkmi aĺebo
fyzickou osobou, ktorá ĺe účtovnou iednotkou (+)

c.1.3 Pdoté peňažné dary (+)
c.7.4 Príĺmy z úhrady straty spoločníkmi (+)

c.1. s Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastnýčh áRčiT a
vlastných obchodných podielov í-)

c.1.6. Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou
Íednotkou (-)

C,I.7
Vydavky na Vyplatenĺe podielu na vlastnom imaní spoločn1km-
účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (

c.1.8 Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného
imania (-)

c.2 PeňaŽné toky vznikajúce z dlhodobých záväzko v a krátkodobých
záväzkov z finančnei činnosti Gúčet C.2.1. až C.2.9.) -14 633 -326 883

C.2.I Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)
c.2.2. Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP í-)

c.2.3.
Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo
pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli
poskytnuté na zabezBečenie hlavného predmetu činnosti (+)

c.2.4.
Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla
banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré
boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného oredmetu činnosťi í-)

-136 369 -200 000

c.2.s. Príimv z priiatrich pôžičiek í+)
c.2.6 Výdavky na splácanie pôžičiek (-) 40 346 -I22 2A8

c.2.7 Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je
predmetom zmluvy o kúpe prenaiatei veci (-)

c.2.8.

PrUmy z ostatnych dlhodobych záväzkov a krátkodobýctrŽáÝäŽkw
vyplývajÚcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou
tých, ktoré sa uvádzajÚ osobitne v inej čast| prehl'adu peňažných
lokov (+)

81 390

c.2.9.

vyoaVKy na splacanle ostatnych dlhodobych záväzkov a
krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej
jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti
prehl'adu peňažných tokov (-)

-4 595

c.3 Výdavky na zaplatené Úroky, s výnimkou tých , ktoré sa začleňujú
do prevádzkových činností (-)

c.4. Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou
tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovÝch čĺnností (-)

c.5
Vydavky suvis|ace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predá|
alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z
investičnej činnosti (-)

c.6
Prljmy suvisiace s clerivátmi s výnimkou, ak sÚ určené na predaj
alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z
investičnei činnosti (+)

c.7 Vydavky na daň z prĺjmov Účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť
do finančných činností (-)

c.8. mimoriadneho sa na
+

c.9. Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahuj
činnosť (-)

sa na finančnú



c. čisté oeňažné tokv z finančnei činnosti kúčet c.7. až c.g.) -74 633 -326 883

D
C-sté zvýšenie alebo čisté zniŽenie peňaŽných pľostriedkov
(+l-).ísúčetA+B+cl -2 275 -639

E. Stav peňažných pľostľiedkov a peňažných ekvivalentov na
začiatku účtovného obdobia í+/-)

9 412 7 t37

F.

Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na
konci účtovného obdobia pred zohl'adnením kurzových
rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka (+l-|

7 137 6 498

G.
Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a
peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závieľka í+/-)

H.

Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov
na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely
vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
(+t-)

7 137 6 498



E=lPlostiko

STANOVISKO
predstavenstva k bodu 2. programu

riadneho val ného zhromaždenia zvolaného na 2í-.06.2022

,,V'ŕročná soráva o činnosti za rok 2021,

správa audítora k riadnei indivlduálnei účtovnei závierke k 31.12.2021.
návrh na úhradu stratv za rok 2021,'

Predstavenstvo nenavrhuje prijať Žiadne uznesenie v bode 2. programu. Predmetom
rokovania rĺadneho valného zhromaŽdenia podľa tohto bodu programu bude prednesenie výročnej
správy o činnosti za rok 2o2!, riadnej indivĺduálnej účtovnej závĺerky k 37.12.2o2t, správy audítora k
riadnej indĺvlduálnej účtovnej závierke k 37.12.2021, návrhu na úhradu straty za rok 2021
a poskytnutie informácií a Vysvetlení akcionárom, ktoré súvisĺa s predmetom rokovanĺa riadneho
valného zhromaždenia. Schválenie riadnej indívĺduá|nej účtovnej závierky k 3L.I2'2o2L je
predmetom bodu 4 programu riadneho va|ného zhromaždenia, ku ktorému navrhuje predstavenstvo
prijať uznesenie č. 2 /Rvz/zozz'

V Nitre dňa o9.o5.2o22

Plastĺka, a ,s.

lng. M čala
predstavenswa podpredseda predstave nstva



sPRÁvA DoZoRNEJ RADY sPoločľosľI PLAsTIKA, a.s.
za rok202t

Dozorná rada spoločnosti Plastika, a.s. so sídlom Novozámocká 222C, 94g 05 Nitra,
lČo oo l52 78, zapísanej v obchodnom ľegistri okľesného súdu v Nitre oddiel Sa, vložka
čĺslo l83A{ (ďalej len ,,Spoločnost"') predkladá riadnemu valnému zhľomaždeniu správu
o svojej činnosti zarok202l.

1. Spľáva o kontrolnej činnosti za rok202l
Dozorná rada pľacovala k 31 .l2,202l v z|oženi Ing. Jozef Šnegoň (predseda dozomej

ľady), Mgr. Juľaj Šiľoh-p, MBA a pán Pavel Chudovan. Čĺenovia dozňej ľady si pĺi výkonó
svojej pôsobnosti v sledovanom období riadne plnili svoje povinnosti a vykonávali svoje
práva v súlade so stanovami Spoločnosti a v súlade s pľíslušnými všeobecne známymi
pľávnymi predpismi' Dozomá ľada doh]iadala na výkon pôsobnosti predstavensfua
spo ločnosti a uskutočňovanie podnikateľského zámeru Spoločností.

Dozomá ľada sa pri vykone svojej kontrolnej činnosti zalneralahlavne na:o kontľolu plnenia uznesení pľijaých na riadnom valnom zhľomaždení, ktoľé sa konalo dňa
2.9.202r;

o kontrolu plnenia uznesení prijatych na mimoľiadnom valnom zhľomaždení, ktoĺé sa
konalo dŤa21.I2.202I;

o priebeäré hodnotenie dosiúnuých vysledkov v hlavných čirrnostiach, s nadväzným
posúdením vyvoja rozľlodujúcich ekonomických ukazovatel'ov v bežtom a v
poľovnatelhom období, ako aj na kumulatívne plnenie zitmeĺov schváleného
podnikateľského plánu

o pľavidelné sledovanie ývoja predajných rnýsledkov podľa jednotliých skupín ýrobkov;o stav vývoja záväzkov a pohľadávok po lehote splatnosti;
o plnenie pľijadch opatrení smerujúcich kzsižovaniu fixných nákladov;o stav vlastného imania Spoločnosti;
o dodržiavanie stanov Spoločnosti a všeobecne zéx'äznýchpredpisov;
o zasadnutí dozomej rady sa zúčastňovali aj ýkonný ľiaditeľ a vedúci prevádzok. Dozorná

ľada prijímala uznesenia s odporučaniami pre ýkonný manaŽment i cielbm dosahovať
pnaznivé hospodárske ýsledky a zlepšovanie činnosti spoločnosti.

Hlavným ciel'om Podnikateľského plránu na rok 202l bol ýĺané zlepšenie efekÍívnosti
hospodĺáľenia spoločnosti. Medzi hlavné pľiority patľilo rcnĺoj a zavedenie noých pľojektov
vstľekovaných rnýrobkov, miŽovanie materiĺĺloých nĺíkladov na jednotku produkcie,
pokračovanie v zavádzani certifikácie normy IATF 16949 pľe automobilovy priemysel,
zĺljŽovanie nrĺkladov vo všethých oblastiach a mižovarue úverového 

^iut"^u 
vďi

EXIMBANKE a hlavným veriteľom.

Plĺíĺr celkového pľedaja na rok 202t bol na úľovni 3,96 mil. EU& pričom tÉby
Spoločnosti za predaj vlastných výrobkov atovaru o k3l.l2.2021 boli vo vyške 226 mii.
EUR (plnenia plánu na 5'I,0o/o). Koncom rcka 2021 sa podarilo manaänentu spoločnosti
áskať dvoch nových vyzrramných odberatelbv z oblasti automobilového a cňemického
pľiemyslu. Finančné ukazovatele Spoločnosti ani v roku 202l poznačeného pandémiou
spôsobenou coVID-lg znemoälila financovať svoju pľevádzku žgudzích zdrojov' ztoho
dôvodu aj v roku 2021 spoločnosť financovďa svoju pľevádzku len z vlastn'ých zdiojov. Táto
situácia sa za posledné roky opakuje a naznačuje, Žé existuje neístota' którá môže vyvolať
pochybnosti o schopnosti Spoločnosti naďalej nepretľžite pokľačovat' v činnosti. Spolóčnost'
má vypracované stľategické postupy, ktorých cieľom je stabiliácia spoločnosti.



sPRÁvA DOZORNEJ RADY SPoLočľosľI PLASTIKA, a.s.
za rok 2021

Dozorná rada po celkovom preskúmaní riadnej individuálnej účtovnej závieľIcy
odporuča akcionĺírom valného zhromaždenia schváliť:
- riadnu individuĺálnu účtovnú závierku akciovej spoločnosti zostavenú k 3I.12.2021

s dosiahnuým výsledkom hospodárenia po zdanení, tj. stratou vo qýške - 269 182,26
EUR

_ návrh pľedstavensfua spoločnosti na zaúčtovanie straty vyčíslenej v ľiadnej individuálnej
účtovnej závierke vo ýške -269 182,26 EUR na účet neuhľadenej stľaty minulých ľokov.

Dozorná rada odporučila predstavenstvu Spoločnosti, aby bol ĺiadnemu valnému
zhľomaždeniu predložený návrh na ýkon auďtu účtovnej závieľky zarck2O2tspoločnosťou
INTERAUDIT Gľoup, s.r.o.' so sídlom Šancová ulica 102/A,831 04 Bratislava, Licencia
SKAU č. 168, zapísanáv obchodnom ľegistri okesného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka
č.16969ľ8.

V Nitre, 10.05.2A22

pľedseda dozoľnej Plastika, a.s.

3
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r-äPlostiko

STANOVISKO
predstavenstva k bodu 3. programu

riad neho val ného zhromažde nia zvola ného na 2]..ú.2022

,,Správa dozornei radv o kontrolnei činnostiza rok 2021'
stanovisko dozornei radv k riadnei lndfulduálnei účtovnei závierke k 31.12.2021

a náyrhu na zúčtovanie stratv za rok 202l,,

Predstavenstvo nenavrhuje prijať žiadne uznesenie v bode 3. programu. Predmetom
rokovania riadneho valného zhromaždenia podÍa tohto bodu programu bude prednesenie Správy
dozornej rady o kontro|nej činnosti za rok 2021, stanoviska dozornej rady k riadnej indivĺduálnej
účtovnej závierke k3L.t2.2o2t a návrhu na zúčtovanie straty za rok2o2t.

V Natre dťla 09.05.2022

Plastíka, a .s.

lng.
predstavenswa podpredseda predstavenstva



ElPlostiko

ľÁvnx uzNEsENtA č. 2
valného zhromaždenia k bodu 4. programu

riadneho valného zhromaždenia zvolaného na 2l.o6.2a22

,,Schválenie riadnei individuálnei účtovnei závierkv k 31.12.2021
a návrhu na zúčtoYanie stľatv za rok 2021.,

Predstavenstvo spoločnosti Plastika, a.s. navrhuje valnému zhromaždeniu schváliť
nadpolovíčnou väčšinou hlasov prítomných akcionárov nasledovné :

Uznesenle č. 2/Rl/lZ12022:

,,Riadne valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti Ptastika,
a.s. k 31.12.202l a návrh na zúčtonnie stratv za ľok 2021 nasledovne:

Výsledok renia za rok2Ú2l zdanení -269t82,26C
na účet neuhradená strata rokov -26:t 182,26C

V Nitre dňa 09.05.2022

Plastika, a .s.

šustek
predstavenstva

lng. Milan Mačala
podpredseda predstavenstva



VÝsledkv hlasovanio 2 k tJzneseniu č. 2'^VZ/2022:

a. Na hlasovaní boli prítomnÍ akcionári s celkovým počtom akcií 8 736 219 ks predstavujúcich 9 525 265
platných hlasov, teda 93,37 ľo základného imanĺa Spoločnosti,

b' za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 9 525 265 hlasov, teda 100%
z celkového počtu prĺtomných hlasov,

c. proti schváleniu predloŽeného návrhu hlasovali akcĺonári vlastniaci 0 hlasov, teda 0,00 %
z celkového počtu prĺtomných hlasov,

d, hlasovanĺa sa zdrŽali akcionári vlastniaci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkového počtu prítomných hlasov.

JUDr. Jana ostatníková

Predseda RVZ !ng. Milan Mačata

Zapisovateľ:



E!=lPlostiko

ľÁvnĺ UzNEsENlA
valného zhromaždenia k bodu 5. programu

riad neho valného zhromaždenia zvolaného na 2l.06.2022

,,Zmena stanov spoločnosti"

Predstavenstvo spoločnosti Plastika, a.s. navrhuje ríadnemu valnému zhromaždeniu schvá|ĺť
dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov nasledovné:

Uznesenle č.3/RllZ/2022:

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje zmenu Stanov spoločnostĺ Plastika, a.s, nastedovne:

l.ČAsŤ. zÁruoľÉ UsTANovENtA, článok tl. PREDMET Úruľosĺl, doplňuje sa text, ktorý znie
nasledovne: ,, vlastná ochranao

doplnenie stanov v vt. ČAsn Ho5PoDÁRENIE sPotočiJoSTl, článok xtx. vYwÁRANtE ĎALŠíCH
Foĺ{Dov, súčasné znenie článku XlX sa označuje ako bod 1; dopíňa sa bod Z,ktorý znie naďedovne:
,,Spoločnosť môže vytvoriť tapitálový íorrd z pľíspevkov akcionárov podľa s 217a obchodného
zákonnĺka. Vytvorenie kapitálové|ro fondu z príspevkov akcionárov za tĺvania spotočnosti musí
schválĺť valné zhromaždenie, ktoré btižšb určí podmienky jeho vytrĺorenia a splatenĺa. Na splatenie
príspevku akcionára do tapilálového foĺrdu sa primeľane použijú ustanovenia obchodného
ákonníka o vkladoch a za kapltálový íond sa pornžuiú okamihom splatenia. Ak to nie je v ŕozpore 

'ustanoveniaml všeobecne záväzýďt právnyďr predpisov, sptatený kapitátový Íond z príspevkov
akcionárov možno použiť na|mä na prerozdetenie medzi akcionárov, na zvýšenie základného imania,
alebo lnak, a to na áklade ĺozhodnutia Yalného zhromaždenia.,.

text Wedený v poslednei Yete, lŕorá znie z , Zmena stanov schválená mimoriadnym vatným
zhromaždením spolďnosti dňa 2t.t2. 2o2l' a nahrádza 5a tertom, ktorý znie: ,, Zmena stanoy
schválená rladnym valným drromaždením spolďnosti dňa 2í,,06,2022 !,

V Nitre dňa 10'05.2022

PlastÍka, a .s.

lng. Milan Mačala
predstavenstva podpredseda predstavenstva



Výsledkv hlasovanio č. 3 k Uzneseniu č.3/RVZ/2022:

a. Na hlasovanĺ boli prítomní akcĺonári s celkovým počtom akcií 8 736 219 ks predstavujúcĺch 9 525 265
platných hlasov, teda 93,37 % základného lmanĺa Spoločnosti,

b. za schválenie predloženého návrhu htasovali akcionári vlastniaci 9 525 265 hlasov, teda 100%
z celkového počtu prítomných hlasov,

c. orotĺ schválenlu predloženého návrhu hlasovali akcíonárĺ vlastniaci 0 hlasov, teda 0,00 %
z ce]kového počtu prĺtomných hlasov,

d, hlasovania sa zdržali akcionári vlastnlaci 0 htasov, teda 0,00 % z celkového počtu prítomných htasov.

Zapisovateľ: JUDr. Jana ostatníková

Predseda RVZ: lng. Milan Mačala



ElPlostiko

ľÁvRľl UzNEsENtA
valného zhromaždenia k bodu 6. programu

riadneho valného zhromaždenia zvolaného na 2t.o6.2o22

,,Návrh na wtvor'enie Kapitálového fondu z oríspevkov akcionárov a schválenie ooskvtnutia
príspevku do Kaoltálového fondu ''

Predstavenstvo spoločnosti Plastika, a.s. navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu schváliť
nadpolovĺčnou väčšinou hlasov prítomných akcionárov nasledovné:

Uznesenie č.4/RVZ/2022:

Riadne valné zhromaždenie v súlade s ust. čl. vll!. bod 1 písm. pt a ust. čl. xlx. bod 2 stanov Spoločnosti
rozhodlo o vytvorení Kapitálového fondu Spoločnost! z príspevkov akcionárov.
Valné zhromaždenle Spoločnosti, v súlade s ust. čl. Vltl. bod 1 písm. p} a ust. čl. xlx. bod 2 stanov Spotočnosti,
schvaľuje pos\finutie príspevku do Kapitátového fondu Spoločnosti, a to vo forme nepeňažného príspevku,
ktorým je pohľadávka akcionára PERKAttos lNvEsTMEnĺTs L|M!TED, sídlo: KANll(A PARK VIEW, BLocK c, 1st
floor, Flat/oÍÍice 103, Mesa Geitonia, Limassot, cyprus, reg. č. spoločnosti: HE :t49339, registrovaná v Registri
spoločností vedenom Ministeľstvom energii, obchodu, priemystu a turizmu Cyperskej repubIiky, voči
Spoločnocti vo výške 2 05o (X)o,- EUR (ďalej len .Pohíadávka" atebo .Nepeňažný uklad"|, predstavuiúca
pohľadávku na splatenle úveru podÍa Zmturĺy o poskytnutí úveru do výšky 2.065.0fil,_ EUR zo dňa 16'12.2013
v zneníjeJ neskoĺších dodatkov.
Kapitálový fond vytvorený dmto Rozhodnutím sa považu|e za splatený momentom nadobudnutla účinnosti
Zmluvy o vklade pohľadávky do kapitáloĺého fondu, predmetom ktoľej bude vklad Pohľadávky akcionáĺa
PERKALtos tNvEsTMENTs LlMITED voči Spo|očnosti do Kapitálového fondu Spolďnosti.

V Nitre dňa 10.05'2022

Plastika, a.s.

lng.
predstavensíva podpredseda predstavenstva



られ 脅

Nfvrh akcion5ra FINASIST, a.s. nov6ho znenia uznesenia k 6. bodu programu RVZ: Nivrh na vytvorenie

Kapitdlov6ho fondu z prfspevkov akciondrov a schvflenie poskytnutia prispevku do kapitrilovfch fondov:

Riadne valnё zhromattdenie v s■ lade s ust.こ 1.VIII.bod l pismo p)a uSt。 こ1。 XIXo bod 2 stanov Spoloこ nosti rozhodlo o

vytvorenf Kapita10v6ho fondu Spoloё nosti z prispevkov akcion奮 ov. Vahё 2hromaZdenie Spoloこ nosti,v silade s ust。 こ1.

VⅡIo bod l pism.p)a ust.ё l,XIXo bod 2 stanov Spoloこ nosti,schvalbie poskytnutie prispevku do Kapit41ovё ho fondu

Spoloё■osti,a to vo folllle nepeia加 ぬ o prispevku,ktottm je pohFadaVka akciontta PERKALLOS INVESTMENTS

LIMITED,sidlo:KANIKA PARK VIEW,BLOCK C,lst floor,Flat/Offlce 103,Mesa Geitonia,Limassol,Cypl阻 s,reg。 こ。

spoloё nosti:HE 349339,registrovana v Registri spoloё nosti vedenonl Ministerstvonl energ五 ,obchodu,pricmyslu a turiztrlll

Cypersktt republiky,voこi Spoloこ nosti vo Ⅵ,Ske celkovo 2。 674.691980 EUR.pOzOstavaiica z istinv vo、
～
ζke 2 050 000.‐

vSeobecne zavazュ ycmravュ yC堕 rettpiSOy(ご al(l len,,PohFadavka``alebo,,Nepetta2n′ vklad''),predStatticapOhradavku na

splatenie iveru(S prisluSenstvom)podFa Zmluvy o poskytnutf iveru do Ⅵ夕Sky 2.065。 000,‐ EUR zo dia 16。 12.2013 v zneni

ja neskorsich dodatkov.Kapit五 lo、け fOnd vytvoren′ けmtO Rozhodnutim sa povaを 可e za Splaten′ mOmentom nadobudnutia

iёinnosti Zmluvy o vklade pohradを 市ky dO kapitilovёho fondu,predmetom ktora bude vklad PohFadivky akciontta

PERKALLOS INVESTMENTS LIMITED voё i Spoloё nosti do Kapita10vё ho fondu Spoloё nosti.Riadne valnё

zhromattdenie rozhodlo,乏 c hodnota Pohradavkv sa nemusf urё iぜ znaleckψ m posudkom,nakollko hodnota pohFadavkv na

splatenic ittΩrll(s prisluSenstvom)⊇ Odra Zmluvv o posbtnutf iveru do wSkv 2.065.0003‐ EUR zo血 a16。 12.2013 v zneni

id neskorsich dodatkov,sa urё ila Znalecttm posudkomこ .1/2022 vypracovanψ m誦 a14.06.2022 zllaleckou organizaciou

ZNALEX Nitra,dm2stvoっ sidlo Damborskё ho 3,Nitra 949 013 1CO:47003065,Doc.Ing.Jozefom Boittanskψ m→ PhD。 一

oSΩLtt zQdpovednュ za ttkon zrlalΩΩkttimosti3 y sllade s pravュ ymi predpismi platnψ mi pre oc"oVanien a to k dttumu nie

st霞もiemu ako Sesピ mesiacov pred s,1江 enh nepehattn6ho vkladu priё om nenastali okohostis ktorё  bv ku面us,1江enia

Wrazne zlnenili hodnotu nepettamёhO vkladu do Kapita10vё ho fondu SpolomoSti.



,'1.:{'.'. .:. J í'/),

Výsledkv hlasovanio č, 4 k lJzneseniu č. 4 \W2O22 predloženého predstovenstvom:

a. na hlasovanÍ bqli orÍtomní akcionári s celkovým počtom akciÍ 8 736 219 ks predstavujúcich 9 525 265
platných hlasov, teda 93,37 ľo základného imania Spoločnosti,

b' zaschváleniepredloženéhonávrhuhlasovaliakcionárivlastniaci0 hlasov,teda O,ooľozcelkového počtu
prĺtomných hlasov,

c. pľoti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniacĺ 9 525 265 hlasov, teda 100%
z celkového počtu prítomných htasov,

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

JUDr. Jana ostatnĺková

Predseda RVZ: lng. Milan Mačala

Zapisovateľ:



b.

c,

Výsledkv hlosovdnla č. 5 k tlzneseniu č. 4|RVZ/2022 predloženého akcionárom FtNAgsr, d.s.:

na hlasovaní boli orítomnÍ akcionárĺ s celkovým počtom akcií 8 736 219 ks predstavujúcĺch 9 525 265
platných hlasov, teda 93,37 7o základného imanĺa Spoločnosti,

za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniacĺ 9 525 265 hlasov, teda 1oo%
z celkového počtu prítomných hlasov,

oroti schváleniu predloženého návrhu hlasovall akcĺonárĺ vlastniaci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkového
počtu prĺtomných hlasov,

d. hlasovania sa zdržali akcionári vlastniaci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkového

Zapisovateľ: JUDr. Jana ostatníková

Predseda RVZ: lng. Milan Mača]a



El=lPlostiko

ĺvÁvnx UzNEsENtA
valného zhromaždenia k bodu 7. programu

riad ne ho val né ho zhrom aŽdenia zvola ného na 2L.o6.2022

,'Schválenie audítora na overenie účtovnei závierkv za rok 202L,,

Predstavenstvo spoločnosti Plastĺka, a.s. navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu schváliť
nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných akcionárov nasledovné:

Uznesenie č,. 5 l RtlZl 2o22z

,,Riadne valné zhromaždenie schvalfuje spoločnosť lNTERAuDtT Group, s.r.o., so síd]om šancová
tozlÁ.,831 04 Bratislava, lčo: ls 74! 4og,licencia SKAU č. 168, zapísaná vobchodnom registri
okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sro, vložka č,. 1696f,lB,, za audítora na overenie účtovnej
závierky spolďnosti Plastika, a.s. za rok2o22.,,

V Nitre dňa 09.o5.2022

Plastĺka, a .s.

lng. Mila
predstavenstva podpredseda predstavenstva



'. ,t,!.,1

a.

b.

c.

Výsledkv hlosovonĺa č.6 k Uzneseniu č. 5/RVZ/2122:

na hlasovaní boli prítomnÍ akcionárĺ s celkovým počtom akcíí 8 736 219 ks predstavujúcich 9 525 265
platných hlasov, teda 93,37 % základného imania Spoločnosti,

za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastnĺaci g525265 hlasov, teda 1oo%
z celkového počtu prÍtomných hlasov,

oroti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkového
počtu prĺtomných hlasov,

d. hlasovania sa zdržali akcionári vlastniaci 0 hlasoq teda 0,00 % z celkového počtu hĺasov.

ZapisovateÍ: JUDr. Jana ostatníková

Predseda RVZ: Ing. Milan Mačala
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IEIPlostĺko

ľÁvnH uzrursľľí
valného zhromaždenia k bodu 8 programu

riadneho valného zhromaždenia zvolaného na 21.06.2022

Volba člena dozornei radv. zmluva o rĺýkone funkcie s členom dozornel radv,,

Predstavenstvo spoločnosti Plastika, a.s' navrhuje riadnemu valnému zhromaŽdeniu schváliť
nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných akcionárov nasledovné:

Uznesenie ô,. 6ĺRvzl2o2z
Riadne valné zhromaždenie volí lng. Jozefa

do funkcie člena
21,6,2022.

dozornej rady spoločnosti Plastika, a.5. na funkčné
rokov s od

Urnesenie é. 7 l Rvzl2o22
Riadne valné zhromaždenie schvaľuje zmluvu o výkone a členom
dozoĺnej radý lng. Jozďom šnegoňom,

s účinnosťouod 21.6.2o22,v znení tvoriacom prílohu tohto uznesenĺa.

V Nitre dňa 09.05.2022

Plastika, a .s.

predstavenstva
lng. Milan Mačala
podpredseda predstavenswa



Pŕ,]lqÄa c ,.i)

a,

b.

c.

d.

Vvsledkv hlasovonio č. 7 k Uzneseniu č. 6|RVZ/2022:

na hlasovaní boli prítomnÍ akcionári s celkovým počtom akcĺí 8 736 219 ks predstavujúcich 9 525 265
platných hlasov, teda 93,37 % základného imania Spoločnosti,

za schválenie predloženého návrhu hlasovalí akcionári vlastniaci 9 525 265 hlasov, teda 1007o
z celkového počtu prÍtomných hlasov,

pĺoti schváleniu predloženého návrhu hlasovalĺ akcionárl vlastniaci 0 hlasoq teda o00 % z celkového
počtu prítomných hlasoq

hlasovania sa zdržali akcíonári vlastniaci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkového počtu prítomných h|asov.

JUDr. Jana ostatníková

Predseda R\Z: lng. Milan Mačala

Zapisovateľ:
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Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady
uzatvorená podl'a $ 66 ods. 3 zákona č. 513l1991 Zb' obchodný zákonnĺk v znení neskorších predpisov

spoločnostbu

členom
dozornej rady

Plastika, a.s
sídlo:
lČo:
zápis v oR:
zastúpená:

(ďalej len,,Spoločnosť'')

lng' Jozefom Šn
dátum nar.:
rodné čĺslo:
trvale bytom:
št.občianstvo
číslo účtu:

medzi

Novozámocká 222c,949 05 Nitra 5
00 152 781
okresný sÚd Nika, odd.: Sa, vl. č.: 183/N
lng. Romanom Šustekom' predsedom predstavenstva
lng. Milanom Mača|om, podpredsedom predstavenstva

(dälej len ,,Člen dozornej rady")

Účastníci tejto zmluvy vzh!'adom ku skutočnosti, že Člen dozornej rady bol súčinnosťou od 21.06.2022
zvolený do funkcie člena dozomej rady SpoločnosÍŕ, zakottujú v pÍsomnej forme dohodnuý obsah
právneho vztáhu, na základe Rorého bude ČIen dozornej rady svoju funkciu vykonávať a za ým účelom
uzafuárajÚ túto zmluvu:

t.

Všeobecné ustanovenia

1, Na základe výsledku volieb za člena dozomej rady Plastika, a.s. voleného valným zhromaŽdením spoločnosti
Plastika' a.s. zo dňa 2'l.06.2022 bol člen dozornej rady zvolený do funkcie člena dozornej rady Spoločnosti
s dňom vzniku íunkcĺe od 2'l .06.2022.

2. Na účely tejto zmluvy sa rozumie:
a. Funkciou Íunkcia člena dozornej rady Spoločnosti s obsahom podľa Príslušných predpisov'
b. Pravidlami odmeňovania Pravidlá odmeňovania členov orgánov spoločnostĺ schválené mimoriadnym

valným zhromaŽdenĺm dňa 11.12.20't9 v platnom znení,
c. Prĺslušnými predpismi dotknuté všeobecne záväzné právne predpisy a stanovy Spoločnosti v platnom

a účinnom znení.

il.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv apovinností Spoločnosti aČlena dozome.j rady prĺ
výkone Funkcie za účelom dosiahnutia efektívneho výkonu Funkcie v súlade s Prĺslušnými predpismi.

2. Pri výkone Funkcie Člen dozornej rady vykonáva všetky úlohy a zabezpečuje všetky činnosti, ktoré pre člena
dozornej rady vyplývajú z PrísluŠných predpisov. Podpisom tejto zmluvy Člen dozomej rady vyhtasuje, Že sa
s Príslušnými predpismĺ oboznámil, ich obsah je mu známy azaväzuje sa sich obsahom oboznámiť bez
zbytočného odkladu pri ich zmenách.



Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady

ilt.
Odmena

1. Za riadny výkon Funkcie prináleŽí Členovi dozornej rady odmena určená v súlade Pravidlami odmeňovania
mesačne vo výške 200 Eur (slovom: ,,dvesto euŕ') v hrubom.

2. Pokial' je odmena podl'a ods. '1 tohto článku podl'a príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov na
Úseku sociálneho poistenia a zdravotného poistenia1) predmetom odvodovej povinnosti, Spoločnosť je
povinná zráŽať z odmeny príslušné odvody na zdravotné poistenie a sociálne poistenie. odmena bude
zdaňovaná podl'a osobitného zákona na úseku daní z príjmov2) a v prípade ak tak ustanovuje uvedený
zákon, Spoločnosťje povinná zrážať z odmeny preddavky na daň.

3. odmena podl'a ods. 'ĺ tohto článku, upravená spôsobom uvedeným v ods. 2 tohto článku, je splatná do 15.
dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci za kloý sa odmena platí, na účet Člena dozornej rady špecifikovaný
v záhlavítejto zmluvy.

4' Popri mesačnej odmene podl'a ods. 1 tohto článku má Člen dozornej rady nárok aj na ine druhy odmeny,
ktoré ustanovujú Pravidlá odmeňovania' Nárok na iné druhy odmeny vzniká za podmienok ustanovených
Pravidlami odmeňovania

5' Člen dozornej rady má popri odmene nárok aj na náhradu primeraných preukázatel'ných nákladov nutne
alebo účelne vynaloŽených v súvislosti s výkonom Funkcie. Cestovné náhrady sa Členovi dozornej rady
poskytujú za podmienok uvedených v predchádzajúcejvete podl'a osobitného zákona.3)

lv.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Člen dozornej rady je povinný vykonávať Funkciu snáleŽitou starosttivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť
vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami Spoločnosti a všetkých jej akcionárov.
Najmä je povinný zaobstarať si a pri rozhodovaní zohl'adniť všetky dostupné informácie ýkajúce sa predmetu
rozhodnutia a pri výkone Funkcie nesmie uprednostňovať svoje záujmy a|ebo záujmy tretích osôb pred
záujmami Spoločnosti.

2. Člen dozornej rady je viazaný uzneseniami valného zhromaŽdenia Spoločnosti, ak táto zmluva alebo
Príslušný predpis neustanovuje inak.

3. Ak Člen dozornej rady spôsobom podl'a ods. 1 tohto článku zistí, Že výkonom uznesenia valného
zhromaŽdenia Spoločnosti by mohla vzniknúť škoda alebo iná ujma, je povinný bez zbytočného odkladu
prijať primerané opatrenia, najmä o moŽných škodlivých následkoch informovať príslušné orgány
Spoločnosti.

4. Ak Člen dozornej rady spôsobom podľa ods' 1 tohto článku zistí, Že uznesenie valného zhromaŽdenia
Spoločnosti je v rozpore s Príslušnými predpismi, v dôsledku čoho podl'a jeho odborného posúdenia nie je
podl'a osobitného zákonaa) uznesením viazaný, je povinný bez zbytočného odkladu prĺjať primerané
opatrenia za účelom zabránenia vzniku škody alebo inej ujmy a informovať o nich príslušné orgány
Spoločnosti'

5. Člen dozornej rady je povinný vykonávať Funkciu osobne.

1) Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistenĺ v znenĺ neskorších predpisov, zákon č. 58o/2o04 Z' z. ozdravolnom poistení
v znení neskorších predpisov'

2)Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z prĺjmov znení neskorších predpisov.

3) Zákon č' 28312002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

a)Ustanovenie$200ods.3vspojenís$194ods.7zákonač.5'|3/1991Zb'obchodnýzákonníkvzneníneskoršíchpredpisov.

2t5



Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady

V.
Zodpovednost'za škodu

1. Čbn dozornej rady' ktoý porušil svoje povinnosti pri rnýkone svojej Funkcie, je povinný nahradiť Škodu, ktorú
tým Spoloónosti spôsobi| spoločne a nerozdielne s ostatnými členmi dozome! rady, u ktoých sú dané
predpoklady vzniku zodpovednosti za škodu. Člen dozornej rady je povinný nahradiť škodu, ktorá
Spoločnosti vznikne najmä, avŠak nielen, konaním alebo nekonaním špecifikovaným osobitným zákonom.5)

2' Člen dozornej rady nezodpovedá za škodu' ak preukáŽe, Že postupoval pri v'ýkone svojej pôsobnosti s
odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, Že koná v záujme Spoločnosti' Člen dozornej rady nezodpovectá
za škodu spÔsobenú Spoločnosti konaním, ktoým vykonával uznesenie valného zhromaŽdenia; to neplatí,
ak je uznesenie valného zhromaŽdenia V rozpore s Prislušnými predpismi' Člena dozornej rady nezbavuje
zodpovednosti, ak jeho konanie schválila dozomá rada.

3. Člcn dozornej rady berie na vedomie, Že sa na noho vzťahuje poistenie zodpovednosti za škodu spÔsobenú
členmi orgánov spoloČnosti na základe poistnej zmluvy uzavretej medzi poisťovňou a spoločnosťou a to za
podmienok uvedených v predmetnej zmluve.

V prípade porušenia niektorého zákazu podl'a ods. 1 tohto článku zo strany Člena dozomej rady je
Spoĺočnosľ oprávnená poŽadovať, aby Čbn dozornej rady vydal prospech z obchodu, pri ktorom porušil
zákaz konkurencie, alebo previedol tomu zodpovedajúce práva na Spoločnosť. Tým nie je dotknuté právo na
náhradu škody.

vt.
Povinnost' mlčanlivosti

1. Člen dozornej rady je povinný zachovávať mlčanlivosť o dôverných informácĺách a skutočnostiach, ktoých
prezradenie tretím osobám by mohlo Spoĺočnosti spÔsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej
akcionárov.

2' Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa vzťahuje aj na povinnosť Člena dozornej rady posúdiť spôsobom podl'a
čl. lV ods. 1 tejto zmluvy poŽiadavku akcionára na poskýnutĺe informácie a následne postupovať podľa
PrĺsluŠných predpisov.

vil.
Zákaz konkurencie

Ak z Príslušných predpisov nevyplývajú ďalšie obmedzenia, Čbn dozomej rady nesmie:
a. vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou

Spoločnosti,
b. sprostredkúvať pre iné osoby obchody Spoločnosti,
c. zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením a
d' vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu inej právnickej

osoby s podobným predmetom podnikania, ibaŽe ide o spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje
Spoločnosť.

2.

3. Práva Spoločnosti podľa ods. 2 tohto článku zanikajú, ak sa neuplatnili u Člena dozomej rady do troch
mesiacov odo dňa, keď sa Spoločnosť o tejto skutočnosti dozvedela' najneskÔr však up|ynutím jedného roka
od ich vzniku. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.

vlil.
Zánik zmluvy

1. Táto zmluva zaniká dňom zániku Funkcie.

2. Členovi dozome| rady zanikne Funkcia najmä:
a. odvolaním valným zhromaŽdenĺm Spoločnosti za podmienok uvedených v PrÍsluŠných predpisoch,
b. vzdaním sa Funkcie za podmienok uvedených v Príslušných predpisoch,
c' uplynutím času trvania Funkcie za podmienok uvedených v PrÍslušných predpisoch,
d' zánikom Spoločnosti bez právneho nástupcu,
e. smrťou.

5)Ustanovenies200ods.3vspojenĺs$í94ods.6zákonač.513/1991Zb.obchodnýzákonnikvznenĺneskoršíchpÍedpisov
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Zmluva o výkone funkcie člena dozomej rady

3. V prípade zániku tejto zmluvy v dôsledku zániku Funkcie inak ako spÔsobom podľa ods. 2 písm. d) alebo e)
tohto článku je Člen dozomej rady povinný upozomiť Spoločnosť na opatrenia, ktoré je potrebné
bezodkladne pr[at za úče|om zabránenia vzniku alebo rozšírenia škody Spoločnosti alebo jej akcionárom'

4. Nároky vzniknuté z konania alebo nekonania Člena dozomeJ rady do zániku tejto zmluvy a v prípade podl'a
ods. 3 tohto článku nie sú zánikom tejto zmluvy dotknuté' Ustanovenia Čl. Vl ods. 1 tejto zmluvy je Člen
dozomej rady povinný dodŽiavať aj po zániku tejto zmluvy.

lx'
oznamovanie a doručovanie

Zmluvné strany sú povinné sĺ navzá|om písomne oznamovať zmenu všetkých údajov uvedených V tejto
zmluve, ktoré sú potrebné pre plnenie práv a povinností Účastníkov, najmä zmenu údajov uvedených
v záhlaví tejto zmluvy,

2. Zmluvné strany sa dohodli' Že všetky písomnosti vsúvislosti stouto zmluvou budú doručovať poštou alebo
kuriérom na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy, ak nie je oznámená iná adresa podľa ods, 1 tohto článku.

3. Písomnosť je moŽné doručiť aj osobne; v tom prípade je potrebné písomnosť doručiť na strane Člena
dozoľnej rady jemu osobne a na strane Spoločnosti členovi predstavenstva alebo prokuristovi Spoločnostĺ,
resp. inej osobe' ktorá je v mene Spoločnosti oprávnená prevziať písomnosť.

4. Ak písomnosť nĺe je možnó doručiť poŠtou alebo kuriérom Účastníkovi zmluvy na adresu uvedenú v ods. 2
tohto článku' povaŽuje sa pĺsomnosť vrátením nedoručenej zásielky za doručenú, a to aj vtedy, ak sa o tom
adresát nedozvie. Písomnosť sa povaŽuje za doručenú aj vtedy, ak ju adresát odmietne prevziať.

5. Pĺsomnosti na základe tejto zmluvy je moŽné doručovať aj elektronickou poštou na adresy, ktoré si účastníci
navzájom oznámia. V prĺpade písomností ýkajúcich sa zmeny alebo zrušenia teito zmluvy musí byť správa
doručená elektronickou poštou vŽdy potvrdená aj doručenÍm písomnosti podla ods' 2 aŽ 4 tohto článku.

x.
Záveľečné ustanovenia

Ak sa ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným, nemá to vplyv na zvyšné ustanovenia tejto
zmluvy' ktoré zostávajú v platnosti. Zmluvné strany sa budú v dobrej viere usilovať, aby úplne alebo
čiastočne neplatné ustanovenie nahradili platným, ktore by sa svojim obsahom najviac pribliŽovalo
neplatnému ustanoveniu, pričom toto nahradenie sa vykoná v súlade s Účelom tejto zmluvy. Do nahradenia
podla predchádzajúcej veý sa bude dotknuý právny vzťah spravovať ustanoveniami Príslušných predpisov,
ktoré sú povahou alebo účelom najbliŽšie dotknutému ustanoveniu.

2. Zrušenie alebo nahradenie všeobecne záväzných právnych predpisov' na ktoré odkazujú ustanovenia tejto
zmluvy nemá vplyv na platnosť predmetných ustanovení tejto zmluvy. Namiesto zruŠeného právneho
predpisu sa pouŽije právny predpis, ktoý pôvodnú právnu úpravu nahrádza.

3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktoných jeden obdží Spoločnosť a jeden obdŽí Člen
dozornej rady.

4. TÚto zmluvu moŽno meniť a dopĺňať len písomným dodatkami podpísanými oboma jej účastníkmi. Na zmenu
obsahu tejto zmluvy sa vyŽaduje predchádzajúci súhlas Valného zhromaŽdenĺa Spoločnosti'

5. Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb.
obchodný zákonnĺk v znení neskorších predpisov, inými dotknuými vŠeobecne záväznými právnymi
predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike a stanovami Spoločnosti.

6. Zmluva nadobÚda platnosť dňom podpisu oboma účastníkmi. Zmluva nadobúda účinnosť dňom
kumu]atĺvneho splnenia nasledovných podmienok:
a. Členovi dozornej rady vznikla Funkcia'
b. túto zmluvu schválilo valné zhroĺnaŽdenie Spoločnosti,
c. táto zmluva nadobudla platnosť.
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zmluva o výkone funkcie člena dozomej rady

7 Zmluvné. strany si zmluvu pred jej podpisom prečítali, je pre nich určitá a zrozumiteľná a vyjadruje ich
slobodnú a váŽnu vôľu. Na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú'

V Nitre' dňa21.06'2022 V Nitre, dňa21.06.2022

Plastika, a.s. člen dozomej rady Plastiky' a's.

lng. Roman Šustek
predseda predstavenstva

lng. Jozef Šnegoň

lng. Milan Mačala
podpredseda predstavenstva
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a.

b.

pr!|o|',*' . ä

na hlasovaníboli orítomní akcĺonári s celkovým počtom akciÍ 8 736 219 ks predstavujúcich 9 525 265
platných hlasov, teda 93,37 % základného imania Spoločnosti,

za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastnĺaci 9 525 265 hlasov, teda 100%
z celkového počtu prítomných hlasov,

protl schváleniu predloženého návrhu hlasovati akcionári vlastniaci 0 hlasoq teda 0,00 % z ce]kového
počtu prÍtomných h|asov,

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

JUDr. Jana ostatníková

Predseda RVZ: lng. Mĺlan Mačala

c.

d.

Zapisovateľ:



ElPlostiko

STANOVISKO
predstavenstva k bodu 9. programu

riadneho valného zhromaždenia zvolanéh o na 2l.06.2o22

,,Podnikatelský plán Spoločnosti na rok 2022"

Predstavenstvo nenavrhuje prijať žĺadne uznesenĺe v bode 9. programu. Predmetom
rokovanĺa riadneho valného zhromaždenia podl'a tohto bodu programu bude prednesenĺe
a prezentácia zámerov Podnikatel'skeho plánu na rok2022'

V Nitre dňa 09.05.2022

Plastika, a .s.

stek lng. Milan Mačala
pod predseda predstavenstvapredsed predstavenstva


