VY]ADRENIE §ožoRNEJ RAI}Y sPoLCIčNo§TI

§CILKAMŠujna.s.
podl'a § 19§ zákana č. 513/}§9L Zb.í Sbchodného záknnníka
Dozorná rada spaločnosti n § L
republika, IČO 31 561 87a, za

K

AM

Šujaa.s., so sídlom Šuja, 015 01 Rajec, Slovenská

v obchodnom registri Okresného súdu Zilina, oddiel Sa,

v súlade s § 19S zákona č. 5t3/1991 Zb- Obchodný
vložka č.731L {d'alej len
15.3 písm. a) stanov Spoločnosti, predkladá riadn*mu valnému
zákonník v p|atnom znení a
zhromaždeniu §poločnosti, ktoré sa uskutoční dňa 16 ,06.2021 o 11:00 hod. v sídíespoločnosti
§chónherr Rechtsanwdlte GmbH, o.z,r na adrese Prievozská 4/A, 82L 09 Bratislava, Slovenská
republika {v objekte Apollo Business Centgr II, blok B, na 6. poschodí) v zasadacej miestnosti, toto
vyjadrenie dozornei rady §poločnosti.
Doeorná rada §poločnasti preskúmala nasledovné dokumenty týkajúce sa §poločnosti:

.
.
.
r
r

riadnu individuálnu účtovnúzávierku za rok 2020;
správu nezávislého audítora z auditu účtovnejzávierky za rok 2ů20;
výročnúsprávu za rok 20?0;
dodatok správy nezávislého audítora k výročnej správe za rok 2020;

ndvrh predstavenstva §poločnosti na rozdelenie zisku za rok 2020" v zmysle ktorého rná byť
čistý zisk §poločnosti za rok 2020 po zdanení, vykázaný v riadnej individuálnej ÚČtovnej
závierke za rok 2020 vo výške celkom 459 551 §UR, rozdelený nasledgvne: Časťzisku

§poločnosti za rok 2020 vo vý§ke 47 000 EUR sa pridelí do Sociálneho ťondu a zostávajrlca Časť
zisku §poločnosti za rok 2ů2O vo výške 412 551 EUR sa prideli do ÚČelového fondu.
Na základe tohto preskúmania dozorná rada Spoločnosti konŠtatuje nasledovné;

ťa),riadna individuálna účtovnáziivierka za rok 2020 poskytuje verný a pravdivý óbraz o finanČnej
situácii §poločnosti za účtovnéobdobie 01.01.2020 - 3]..12.2020, ako aj o výsledkach
hospodárenia §poločnošti v uvedenom období a je v súlade so stanovafiti SpoloČnosti a
príslušnýmiprávnymi predpismi, najmá sa zákonom o účtovníctvea dozorná rada k nej nemá
pripomienky;

(b)výračná správa za rok 2020 je vo vš€tkých významných skutqčnostiach v súlade s riadnou
individuálnou účtovnouzávierkou za rok ?CI20 a dozorná rada k nej nemá pripomienky;

ícJ
- - návrh predstavenstva §poločnosti na rozdelenie zisku za rok 2020 je

v súlade so stanovami
§poločnosti a s prislušnými právnymi pr*dpismi a dozornd rada s týmto návrhom súhlasÍ;

(d)- dozorná rada odporúčariadnemu valnému zhromaždeniu Spoločnosti schváliť riadnu
individuálnu rjčtovnúzávierku za rok 2020, výročnúsprávu za rok 2020, ako aj návrh
predstavenstva §poločncsti na rozdelenie zisku za,rok 2020,
V Šujidňa 30.ů4.202].
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