§PRÁVA DozoRNEJ RÁDY §pOLOčNosTI

nOLKAMŠujaa.s.
o vÝsledkoch kontrolnej činnoeti dozornej rady za rok 202O

0 L K A M Šujaa.§.} §ó sídlom Šuja,015 01 $ajec, Slovenská republika, lČ0: 31 561 870, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vloŽka
č. 73/L (d'alej len ,,$poločnosť'), v súlade s § 201 ocls. 1 zákona Č, 513/1991 Zb, Obchodný zákonník v]platnom znóní. predkladá riadnemu valnému zhromaždeniu Spoločnosti, ktoré sa uskutoČnídňa 16,06,2021 o 11:0CI hod. v sídle spoloČnosti §chónherr Rechtsanwálte GmbH, o.1,, na adrese prievozská 4/A, 821 09 Bratislava, §lovenská repubíika {v objekte Apcllo Business Center iI,
blok B, na 6, poschodí) v zasadacej miestnosti, túto správu dozorneJ rady §poloČnosti
o v"ýsledkoch jej kontrolnej činnosti xa rok 2O2O"
Dozorná rada spoločnosti D

PoČas roka 2020 pracovala clozorná rada §poločnosti v nasledovnom zložení:

.

.
r

lng.Jlrl Perlna
doc. Ing. Vladimír Krállček
Ing. Ondrej Popluhár

V roku 2020 dozorná rada §poločnosti vykonávala svoju kontrolnú činnosť prostredníďvom svojich
zasadnutí a tiež individuálnou činnosťou jej členov, pričom členovia doz*rnej rady §poloČnosti využívaliprávo kontrolovať činnosťpredstavenstva §poločnosti, právo navrhovať a odporúČaťpredstav€n§tvu §poločnosti postupy a riešenia problémcv. Dozorná rada pri výkone svojej pÓsobnosti

riadne plnila svoje povinnosti a vykonávala svoJe práva v súlade so stanovami §poloČnosti
a v sú|ade s príslušnýmiprávnymi predpismi. Dozorná rada Spoločnosti pri výkon* svojej kontro{nej Činnosti v roku 2020 dozerala najmá na;

r

hospodársku

.
r
"

a pohl'adávok;
riadne vedenie účtovníctva§poločnosti;
výkon činnosti predstavenstva SpoloČnosti; a
dodržiavani* stanov §poločnosti, pokynov valného zhromaždenia spoločnosti a všeabecne
závázných právnych predpisov.

a

finančnúčinnosťSpoločnosti, stav majetku §poloČnosti,

jej

závázkov

Dozorná rada §poločnosti konštatuje, že v roku 2020 nezaznamenala Žiadne zásadné nedostatky
vo výkone póso'bnosti predstavenstva §poločnosti, ani pri výkoné podnikatelbkej Činnosti §poloČ*
nó§ti, a prďo konštatuje, že výkon pósobnosti predstavenstva Spoločnosti a uskutoČňovanie podnikatel'skej činnosti §poločnosti boli v roku 2020 v súlade s platnou legislatívou, §tfinovami Spo}oČnosti a pokynmi valného zhromaždenia,

V Šujidňa 30.ů4.202t
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doc.Ing, Vladimír KrálíčekC§c.
podpredseda dozornej rady
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člen dozornej

