ZÁPISNICA O PRIEBEHU RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

spoločnosti D O L K A M Šuja a.s., so sídlom Šuja, 015 01 Rajec, Slovenská republika,
IČO: 31 561 870, zapísanej v obchodnom registri okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka
č. 73/L (ďalej aj ako „Spoločnosť“), ktoré sa konalo dňa 24.06.2020 o 11:00 hod. (ďalej aj ako
„RVZ“) v sídle spoločnosti Schönherr Rechtsanwälte GmbH, o.z., na adrese Prievozská 4/A,
821 09 Bratislava, Slovenská republika (v objekte Apollo Business Center II, blok B, na
6. poschodí) v zasadacej miestnosti, s nasledovným programom:
1. Otvorenie
2. Voľba predsedu riadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov
zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov
3. Prerokovanie:
(a) riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2019
(b) výročnej správy za rok 2019
(c) správy nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2019
(d) dodatku správy nezávislého audítora k výročnej správe za rok 2019
(e) návrhu na rozdelenie zisku za rok 2019
(f) vyjadrenia dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2019
a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2019
(g) správy dozornej rady o výsledkoch jej kontrolnej činnosti za rok 2019
4. Schválenie:
(a) riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2019
(b) výročnej správy za rok 2019
(c) návrhu na rozdelenie zisku za rok 2019
5. Prerokovanie Podnikateľského zámeru na rok 2020
6. Schválenie audítorskej spoločnosti na výkon štatutárneho auditu pre Spoločnosť za rok
2020
7. Schválenie pravidiel odmeňovania
8. Schválenie zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady Spoločnosti
9. Záver
K bodu 1 programu RVZ
RVZ sa začalo o 11:00 hodine v sídle spoločnosti Schönherr Rechtsanwälte GmbH, o.z., na
adrese Prievozská 4/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika (v objekte Apollo Business
Center II, blok B, na 6. poschodí) v zasadacej miestnosti po tom, čo bola v čase od 10:00 do
10:45 hod. na mieste konania RVZ vykonaná prezentácia akcionárov a spísaná listina
prítomných akcionárov, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice. Oprávnenie konať
v mene, príp. zastupovať akcionárov na RVZ bolo overené nahliadnutím do výpisov
z obchodného registra akcionárov, splnomocnenca, preukazov totožnosti a plných mocí. RVZ
otvoril pán Ing. Jozef Maťaťa, ktorý oznámil, že bol predstavenstvom Spoločnosti poverený
vedením RVZ až do zvolenia predsedu RVZ. Ing. Jozef Maťaťa privítal všetkých prítomných
a konštatoval, že RVZ bolo zvolané v súlade s príslušnými právnymi predpismi a stanovami
Spoločnosti. Poverenie pána Ing. Jozefa Maťaťu predstavenstvom Spoločnosti vedením RVZ až
do zvolenia predsedu RVZ tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice.
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Ing. Jozef Maťaťa uviedol, že rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na RVZ je 21.06.2020
a na základe nahliadnutia do listiny prítomných akcionárov skonštatoval, že sú prítomní
4 akcionári Spoločnosti, ktorým patrí spolu 26.865 kusov akcií Spoločnosti v menovitej hodnote
jednej akcie 33,193919 EUR. Súčet menovitých hodnôt akcií prítomných akcionárov zodpovedá
891.754,633935 EUR, t.j. 95,09 % základného imania Spoločnosti, a prítomní akcionári
disponujú celkovo 26.865 hlasmi.
Ing. Jozef Maťaťa ďalej uviedol, že okrem akcionárov uvedených v listine prítomných akcionárov
sú na RVZ prítomní aj niektorí členovia predstavenstva a dozornej rady Spoločnosti, ako aj
niektorí ďalší účastníci.
Pán Ing. Jozef Maťaťa potom oboznámil prítomných s programom RVZ a tiež informoval o
spôsobe hlasovania. V zmysle platných stanov Spoločnosti bude hlasovanie na RVZ verejné,
pokiaľ sa RVZ neuznesie na tajnom hlasovaní. Každý prítomný akcionár dostal pri zápise do
listiny prítomných hlasovacie lístky. Na každom hlasovacom lístku je okrem iného uvedené číslo
uznesenia, ku ktorému sa daný hlasovací lístok vzťahuje, celkový počet hlasov akcionára
a možnosti hlasovania: „Za“, „Proti“ alebo „Zdržal sa“. Hlasovanie bude prebiehať tak, že po
prednesení návrhu uznesenia a výzve na vyplnenie hlasovacích lístkov, akcionár na svojom
hlasovacom lístku, na ktorom je uvedené číslo uznesenia, o ktorom sa hlasuje, zakrúžkuje ním
zvolenú možnosť hlasovania - t.j. „Za“ ak chce hlasovať za návrh uznesenia, „Proti“ ak chce
hlasovať proti návrhu uznesenia a „Zdržal sa“ ak sa chce zdržať hlasovania. Potom akcionár
hlasovací lístok podpíše a po výzve na hlasovanie ho zdvihne, čím vyjadrí ním zvolenú možnosť
hlasovania. Následne akcionár odovzdá tento podpísaný hlasovací lístok osobám povereným
sčítaním hlasov. Ing. Jozef Maťaťa, resp. predseda RVZ, po jeho zvolení, následne oznámi
výsledok hlasovania prítomným.
Ing. Jozef Maťaťa ďalej prítomných akcionárov informoval, že v zmysle platných stanov
Spoločnosti ako aj príslušných ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom
znení (ďalej len „OBZ“), sa na schválenie uznesenia RVZ vyžaduje, aby za návrh uznesenia
hlasovala väčšina hlasov prítomných akcionárov, t.j. pri účasti akcionárov na dnešnom RVZ,
ktorí majú spolu 26.865 hlasov, to činí aspoň 13.433 hlasov.
K bodu 2 programu RVZ
Pán Ing. Jozef Maťaťa potom otvoril bod 2 programu RVZ a predložil návrh predstavenstva
Spoločnosti, aby RVZ schválilo uznesenie č. 1, v nasledovnom znení:
Uznesenie č. 1:
RVZ volí za predsedu riadneho valného zhromaždenia JUDr. Stanislava Kovára, za
zapisovateľa Mgr. Denisu Užákovú, za overovateľov zápisnice Ing. Jozefa Maťaťu a
Ing. Ondreja Popluhára a za osoby poverené sčítaním hlasov JUDr. Michala
Lučivjanského a Mgr. Tomáša Šilháneka.
Následne Ing. Jozef Maťaťa vyzval prítomných akcionárov, aby predniesli prípadné pripomienky,
otázky alebo návrhy. Keďže neboli prednesené žiadne pripomienky, otázky alebo návrhy, prešlo
sa k hlasovaniu o schválení predloženého návrhu uznesenia č. 1. Pán Ing. Maťaťa požiadal
akcionárov, aby vyplnili a podpísali hlasovací lístok k uzneseniu č. 1 a následne vyzval
akcionárov na hlasovanie.
Po skončení hlasovania a po sčítaní hlasov vyhlásil Ing. Jozef Maťaťa výsledok hlasovania
o schválení predloženého návrhu uznesenia č. 1.:
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Výsledok hlasovania:
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:

26.865

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané
platné hlasy predstavujú:

95,09 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov:

26.865

Počet hlasov za návrh uznesenia:

26.865

Hlasy za návrh uznesenia predstavujú 100 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet hlasov proti návrhu uznesenia:

0

Hlasy proti návrhu uznesenia predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania:

0

Počet hlasov, ktoré sa zdržali hlasovania:

0

Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet hlasov, ktorými sa nehlasovalo:

0

Hlasy, ktorými sa nehlasovalo, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Na základe tohto výsledku hlasovania Ing. Jozef Maťaťa skonštatoval, že RVZ
schválilo uznesenie č. 1 v znení, ktoré bolo navrhnuté.
Následne Ing. Jozef Maťaťa odovzdal slovo zvolenému predsedovi RVZ, JUDr. Stanislavovi
Kovárovi.
K bodu 3 programu RVZ
Zvolený predseda RVZ, JUDr. Stanislav Kovár, potom otvoril bod 3 programu RVZ. V rámci
tohto bodu programu RVZ sa má prerokovať riadna individuálna účtovná závierka za rok 2019,
výročná správa za rok 2019, ako aj ďalšie s nimi súvisiace dokumenty: správa nezávislého
audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2019 – konštatujúca, že predmetná účtovná
závierka verne zobrazuje finančnú situáciu Spoločnosti v danom účtovnom období, dodatok
správy nezávislého audítora k výročnej správe za rok 2019 – konštatujúci, že účtovné
informácie uvedené vo výročnej správe sú v súlade s účtovnou závierkou, návrh na rozdelenie
zisku za rok 2019, a ďalej vyjadrenie dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za
rok 2019 a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2019, ako aj správa dozornej rady o výsledkoch
jej kontrolnej činnosti za rok 2019.
Predseda RVZ ďalej poukázal na to, že úplné znenia dokumentov, ktoré sa majú prerokovať
v rámci tohto bodu programu RVZ mohli akcionári získať osobne, resp. do nich mohli nahliadnuť
v sídle Spoločnosti a tieto úplné znenia dokumentov boli tiež uverejnené na internetovej stránke
Spoločnosti, v lehotách stanovených v OBZ a akcionári teda mali možnosť sa s ich znením
dostatočne oboznámiť.
Následne predseda RVZ otvoril prerokovanie predložených dokumentov a uviedol, že
predstavenstvo, resp. dozorná rada Spoločnosti poskytne informácie k predloženým
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dokumentom, ktoré sa majú prerokovať v rámci tohto bodu programu RVZ. Predseda RVZ
vyzval prítomných akcionárov, aby predniesli prípadné pripomienky, otázky alebo návrhy. Keďže
neboli prednesené žiadne pripomienky, otázky alebo návrhy, prešlo sa k ďalšiemu bodu
programu.
K bodu 4 programu RVZ
Predseda RVZ potom otvoril bod 4 programu RVZ a predložil návrh predstavenstva Spoločnosti,
aby RVZ schválilo uznesenie č. 2, v nasledovnom znení:
Uznesenie č. 2:
RVZ schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2019 v
predloženom znení.
Predseda RVZ uviedol, že schválenie takéhoto uznesenia je podporené aj vyjadrením dozornej
rady Spoločnosti uvedeným v prechádzajúcom bode programu RVZ. Následne predseda RVZ
vyzval prítomných akcionárov, aby predniesli prípadné pripomienky, otázky alebo návrhy. Keďže
neboli prednesené žiadne pripomienky, otázky alebo návrhy, prešlo sa k hlasovaniu o schválení
predloženého návrhu uznesenia č. 2. Predseda RVZ požiadal akcionárov, aby vyplnili a podpísali
hlasovací lístok k uzneseniu č. 2 a následne vyzval akcionárov na hlasovanie.
Po skončení hlasovania a po sčítaní hlasov vyhlásil predseda RVZ výsledok hlasovania
o schválení predloženého návrhu uznesenia č. 2:
Výsledok hlasovania:
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:

26.865

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané
platné hlasy predstavujú:

95,09 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov:

26.865

Počet hlasov za návrh uznesenia:

26.865

Hlasy za návrh uznesenia predstavujú 100 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet hlasov proti návrhu uznesenia:

0

Hlasy proti návrhu uznesenia predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania:

0

Počet hlasov, ktoré sa zdržali hlasovania:

0

Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet hlasov, ktorými sa nehlasovalo:

0

Hlasy, ktorými sa nehlasovalo, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Na základe tohto výsledku hlasovania predseda RVZ skonštatoval, že RVZ schválilo
uznesenie č. 2 v znení, ktoré bolo navrhnuté.
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Následne predseda RVZ predložil návrh predstavenstva Spoločnosti, aby RVZ schválilo
uznesenie č. 3, v nasledovnom znení:
Uznesenie č. 3:
RVZ schvaľuje výročnú správu Spoločnosti za rok 2019 v predloženom znení.
Predseda RVZ uviedol, že schválenie takéhoto uznesenia je podporené aj vyjadrením dozornej
rady Spoločnosti uvedeným v prechádzajúcom bode programu RVZ. Potom predseda RVZ
vyzval prítomných akcionárov, aby predniesli prípadné pripomienky, otázky alebo návrhy. Keďže
neboli prednesené žiadne pripomienky, otázky alebo návrhy, prešlo sa k hlasovaniu o schválení
predloženého návrhu uznesenia č. 3. Predseda RVZ požiadal akcionárov, aby vyplnili a podpísali
hlasovací lístok k uzneseniu č. 3 a následne vyzval akcionárov na hlasovanie.
Po skončení hlasovania a po sčítaní hlasov vyhlásil predseda RVZ výsledok hlasovania
o schválení predloženého návrhu uznesenia č. 3:
Výsledok hlasovania:
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:

26.865

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané
platné hlasy predstavujú:

95,09 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov:

26.865

Počet hlasov za návrh uznesenia:

26.865

Hlasy za návrh uznesenia predstavujú 100 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet hlasov proti návrhu uznesenia:

0

Hlasy proti návrhu uznesenia predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania:

0

Počet hlasov, ktoré sa zdržali hlasovania:

0

Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet hlasov, ktorými sa nehlasovalo:

0

Hlasy, ktorými sa nehlasovalo, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Na základe tohto výsledku hlasovania predseda RVZ skonštatoval, že RVZ schválilo
uznesenie č. 3 v znení, ktoré bolo navrhnuté.
Následne predseda RVZ predložil návrh predstavenstva Spoločnosti, aby RVZ schválilo
uznesenie č. 4, v nasledovnom znení:
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Uznesenie č. 4:
RVZ schvaľuje rozdelenie zisku za rok 2019 nasledovne: čistý zisk Spoločnosti za
rok 2019 po zdanení, vykázaný v riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2019
vo výške celkom 491 016 EUR sa rozdelí tak, že:
•
časť zisku Spoločnosti za rok 2019 vo výške 50 000 EUR sa pridelí do
Sociálneho fondu; a
•
zostávajúca časť zisku Spoločnosti za rok 2019 vo výške 441 016 EUR sa pridelí
do Účelového fondu.
Predseda RVZ uviedol, že schválenie takéhoto uznesenia je podporené aj vyjadrením dozornej
rady Spoločnosti uvedeným v predchádzajúcom bode programu RVZ. Potom predseda RVZ
vyzval prítomných akcionárov, aby predniesli prípadné pripomienky, otázky alebo návrhy. Keďže
neboli prednesené žiadne pripomienky, otázky alebo návrhy, prešlo sa k hlasovaniu o schválení
predloženého návrhu uznesenia č. 4. Predseda RVZ požiadal akcionárov, aby vyplnili a podpísali
hlasovací lístok k uzneseniu č. 4 a následne vyzval akcionárov na hlasovanie.
Po skončení hlasovania a po sčítaní hlasov vyhlásil predseda RVZ výsledok hlasovania
o schválení predloženého návrhu uznesenia č. 4:
Výsledok hlasovania:
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:

26.865

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané
platné hlasy predstavujú:

95,09 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov:

26.865

Počet hlasov za návrh uznesenia:

26.865

Hlasy za návrh uznesenia predstavujú 100 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet hlasov proti návrhu uznesenia:

0

Hlasy proti návrhu uznesenia predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania:

0

Počet hlasov, ktoré sa zdržali hlasovania:

0

Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet hlasov, ktorými sa nehlasovalo:

0

Hlasy, ktorými sa nehlasovalo, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Na základe tohto výsledku hlasovania predseda RVZ skonštatoval, že RVZ schválilo
uznesenie č. 4 v znení, ktoré bolo navrhnuté.
K bodu 5 programu RVZ
Predseda RVZ potom otvoril bod 5 programu RVZ a skonštatoval, že v rámci tohto bodu
programu RVZ sa má prerokovať Podnikateľský zámer na rok 2020 vypracovaný
predstavenstvom Spoločnosti, ktorý predseda RVZ stručne predstavil. Predseda RVZ poukázal
na to, že úplné znenie tohto dokumentu mohli akcionári získať osobne, resp. do neho mohli
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nahliadnuť v sídle Spoločnosti a toto úplné znenie dokumentu bolo tiež uverejnené na
internetovej stránke Spoločnosti, v lehotách stanovených v OBZ a akcionári teda mali možnosť
sa s jeho znením dostatočne oboznámiť.
Následne predseda RVZ otvoril prerokovanie Podnikateľského zámeru na rok 2020 a uviedol, že
predstavenstvo Spoločnosti poskytne informácie k predloženému dokumentu, ktorý sa má
prerokovať v rámci tohto bodu programu RVZ. Predseda RVZ vyzval prítomných akcionárov, aby
predniesli prípadné pripomienky, otázky alebo návrhy. Keďže neboli prednesené žiadne
pripomienky, otázky alebo návrhy, prešlo sa k ďalšiemu bodu programu.
K bodu 6 programu RVZ
Predseda RVZ potom otvoril bod 6 programu RVZ a predložil návrh predstavenstva Spoločnosti
založený na odporúčaní dozornej rady Spoločnosti vykonávajúcej činnosti výboru pre audit, aby
RVZ schválilo uznesenie č. 5 v nasledovnom znení:
Uznesenie č. 5:
RVZ schvaľuje spoločnosť Mazars Slovensko, s.r.o., so sídlom Europeum Business
Center, Suché mýto 1, 811 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 793 813,
zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka
číslo: 22257/B, ako audítorskú spoločnosť na výkon štatutárneho auditu pre
Spoločnosť za rok 2020.
Následne predseda RVZ vyzval prítomných akcionárov, aby predniesli prípadné pripomienky,
otázky alebo návrhy. Keďže neboli prednesené žiadne pripomienky, otázky alebo návrhy, prešlo
sa k hlasovaniu o schválení predloženého návrhu uznesenia č. 5. Predseda RVZ požiadal
akcionárov, aby vyplnili a podpísali hlasovací lístok k uzneseniu č. 5 a následne ich vyzval na
hlasovanie.
Po skončení hlasovania a po sčítaní hlasov vyhlásil predseda RVZ výsledok hlasovania
o schválení predloženého návrhu uznesenia č. 5:
Výsledok hlasovania:
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:

26.865

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané
platné hlasy predstavujú:

95,09 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov:

26.865

Počet hlasov za návrh uznesenia:

26.865

Hlasy za návrh uznesenia predstavujú 100 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet hlasov proti návrhu uznesenia:

0

Hlasy proti návrhu uznesenia predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania:

0

Počet hlasov, ktoré sa zdržali hlasovania:

0

Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
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Počet hlasov, ktorými sa nehlasovalo:

0

Hlasy, ktorými sa nehlasovalo, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
Na základe tohto výsledku hlasovania predseda RVZ skonštatoval, že RVZ schválilo
uznesenie č. 5 v znení, ktoré bolo navrhnuté.
K bodu 7 programu RVZ
Predseda RVZ potom otvoril bod 7 programu RVZ a skonštatoval, že predstavenstvo
Spoločnosti vypracovalo návrh pravidiel odmeňovania podľa § 201a a nasl. Obchodného
zákonníka, ktorý predseda RVZ stručne predstavil, a že predkladá tento návrh pravidiel
odmeňovania na schválenie RVZ v zmysle § 187 ods. 1 písm. i) Obchodného zákonníka.
Predseda RVZ ďalej poukázal na to, že návrh pravidiel odmeňovania bol akcionárom
poskytnutý na nahliadnutie v sídle Spoločnosti a tiež bol uverejnený na internetovej stránke
Spoločnosti, v lehotách stanovených v OBZ a akcionári teda mali možnosť sa s jeho znením
dostatočne oboznámiť.
Následne predseda RVZ predložil návrh predstavenstva Spoločnosti, aby RVZ schválilo
uznesenie č. 6, v nasledovnom znení:
Uznesenie č. 6:
RVZ schvaľuje pravidlá odmeňovania podľa § 201a a nasl. Obchodného zákonníka
vypracované a predložené na schválenie predstavenstvom Spoločnosti, v znení,
ktoré navrhlo predstavenstvo Spoločnosti a ktoré tvorí prílohu zápisnice z RVZ.
Následne predseda RVZ vyzval prítomných akcionárov, aby predniesli prípadné pripomienky,
otázky alebo návrhy. Keďže neboli prednesené žiadne pripomienky, otázky alebo návrhy, prešlo
sa k hlasovaniu o schválení predloženého návrhu uznesenia č. 6. Predseda RVZ požiadal
akcionárov, aby vyplnili a podpísali hlasovací lístok k uzneseniu č. 6 a následne ich vyzval na
hlasovanie.
Po skončení hlasovania a po sčítaní hlasov vyhlásil predseda RVZ výsledok hlasovania
o schválení predloženého návrhu uznesenia č. 6:
Výsledok hlasovania:
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:

26.865

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané
platné hlasy predstavujú:

95,09 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov:

26.865

Počet hlasov za návrh uznesenia:

26.865

Hlasy za návrh uznesenia predstavujú 100 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet hlasov proti návrhu uznesenia:

0

Hlasy proti návrhu uznesenia predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania:

0

Počet hlasov, ktoré sa zdržali hlasovania:

0
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Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet hlasov, ktorými sa nehlasovalo:

0

Hlasy, ktorými sa nehlasovalo, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
Na základe tohto výsledku hlasovania predseda RVZ skonštatoval, že RVZ schválilo
uznesenie č. 6 v znení, ktoré bolo navrhnuté.
K bodu 8 programu RVZ
Predseda RVZ potom otvoril bod 8 programu RVZ. Predseda RVZ uviedol, že v zmysle
§ 66 ods. 6 OBZ je potrebné, aby RVZ schválilo zmluvu o výkone funkcie medzi Spoločnosťou
a členom dozornej rady Spoločnosti, doc. Ing. Vladimírom Králíčekom CSc.. Predseda RVZ
ďalej uviedol, že táto zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady bola akcionárom
poskytnutá na nahliadnutie v sídle Spoločnosti a tiež uverejnená na internetovej stránke
Spoločnosti, v lehotách stanovených v OBZ a akcionári teda mali možnosť sa s jej znením
dostatočne oboznámiť. Predseda RVZ potom predložil návrh predstavenstva Spoločnosti, aby
RVZ schválilo uznesenie č. 7, v nasledovnom znení:
Uznesenie č. 7:
RVZ schvaľuje zmluvu o výkone funkcie medzi Spoločnosťou a členom dozornej
rady Spoločnosti, doc. Ing. Vladimírom Králíčekom CSc., bytom Voskovcova 1658,
252 28 Černošice, Česká republika, dátum narodenia: 21.2.1952, r. č.: 520221/051,
podľa § 66 ods. 6 Obchodného zákonníka, v znení, ktoré navrhlo predstavenstvo
Spoločnosti a ktoré tvorí prílohu zápisnice z RVZ.
Následne predseda RVZ vyzval prítomných akcionárov, aby predniesli prípadné pripomienky,
otázky alebo návrhy. Keďže neboli prednesené žiadne pripomienky, otázky alebo návrhy, prešlo
sa k hlasovaniu o schválení predloženého návrhu uznesenia č. 7. Predseda RVZ požiadal
akcionárov, aby vyplnili a podpísali hlasovací lístok k uzneseniu č. 7 a následne ich vyzval na
hlasovanie.
Po skončení hlasovania a po sčítaní hlasov vyhlásil predseda RVZ výsledok hlasovania
o schválení predloženého návrhu uznesenia č. 7:
Výsledok hlasovania:
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:

26.865

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané
platné hlasy predstavujú:

95,09 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov:

26.865

Počet hlasov za návrh uznesenia:

26.865

Hlasy za návrh uznesenia predstavujú 100 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet hlasov proti návrhu uznesenia:

0

Hlasy proti návrhu uznesenia predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania:
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