Stanovy sa s účinnosťou odo dňa vyhlásenia povinnej ponuky na prevzatie akcií
spoločnosti ISIN CS0009006754 menia takto:
1) v článku IV. sa doterajšie znenie bodu 2. nahrádza nasledovne: „Akcie vydané
spoločnosťou nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v Slovenskej
republike. Spoločnosť je súkromná akciová spoločnosť.“
2) v článku V. sa v bode 5. zo slová „návrhy je“ dopĺňajú slová „rozhodujúcim dňom“
3) v článku V. sa doterajšie znenie bodu 11. nahrádza nasledovne: „Rozhodujúci deň na
určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu určí valné zhromaždenie,
ktoré rozhodlo o rozdelení zisku spoločnosti. Ak valné zhromaždenie rozhodujúci deň
neurčí, je ním deň uplatnenia práva na dividendu akcionárom.“
4) v článku V. v bode 12. sa vypúšťa druhá veta
5) v článku V. v bode 13. sa slová „bodu 11“ nahrádzajú slovami „bodu 10“
6) v článku V. v bode 21. sa za slová „základného imania“ vkladajú slová „peňažnými
vkladmi“
7) v článku V. sa vypúšťa bod 22. a body 23. a 24. sa označujú ako body 22. a 23.
8) v článku VII. sa v bode 1. v písm. b) doterajšie znenie nahrádza nasledovne: „rozhodnutie
o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné
imanie podľa § 210 Obchodného zákonníka a vydanie prioritných dlhopisov alebo
vymeniteľných dlhopisov,“
9) v článku VII. sa v bode 6. znenie piatej vety nahrádza nasledovne: „Splnomocnencom
akcionára nemôže byť člen dozornej rady.“ a šiesta veta sa vypúšťa
10) v článku VII. sa vypúšťa bod 9. a ostatné body 10. až 24. sa označujú ako body 9. až 23.
11) v článku VII. sa doterajšie znenie bodu 16. (pôvodne bod 17.) nahrádza nasledovne:
„Rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu určí
valné zhromaždenie, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku spoločnosti. Ak valné
zhromaždenie rozhodný deň neurčí, je ním deň uplatnenia práva na dividendu
akcionárom.“
12) v článku VII. sa v bode 17. (pôvodne bod 18.) vypúšťa druhá veta
13) v článku VII. sa v bode 18. (pôvodne bod 19.) vypúšťajú písmená f) až k) a doterajšie
písmená l) až o) sa ďalej označujú ako písmená f) až i)
14) v článku VII. sa vypúšťajú body 19. až 23. (pôvodne body 20. až 24.)
15) v článku VIII. sa v bode 10. vypúšťa druhá veta
16) v článku X. sa v bode 19., šiestej odrážke, písmeno a), tretej pododrážke doterajšie znenie
nahrádza nasledovne: „návrhy na vydanie prioritných alebo vymeniteľných
dlhopisov“
17) v článku XI. sa vypúšťa bod 14. a doterajšie body 15. až 24. sa ďalej označujú ako body
14. až 23.
18) v článku XX. sa v bode 1. doterajšie znenie nahrádza nasledovne: „Oznámenie o konaní
valného zhromaždenia sa uverejňuje v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou
a na webovom sídle spoločnosti.“
19) v článku XX. sa v bode 2. doterajšie znenie nahrádza nasledovne: „Povinnosť
zverejnenia vyplývajúca z Obchodného zákonníka
sa splní zverejnením v

Obchodnom vestníku. Informácie, ktoré je spoločnosť povinná podľa Obchodného
zákonníka alebo iného zákona uverejniť, uverejní spoločnosť spôsobom
predpísaným Obchodným zákonníkom alebo zákonom, inak uverejnením na svojom
webovom sídle.“
20) v článku XXIII. sa v bode 3. na konci pripája čiarka a slová „ak valné zhromaždenie
nerozhodne o inom dátume účinnosti zmeny stanov“
21) posledné ustanovenie stanov o dátume schválenia zmeny stanov bude znieť: „Zmena
stanov bola schválená mimoriadnym valným zhromaždením spoločnosti dňa 28.
januára 2021. Zmena stanov je účinná odo dňa vyhlásenia povinnej ponuky na
prevzatie akcií spoločnosti ISIN CS0009006754 do dňa predchádzajúceho dňu, kedy
bude spoločnosti doručené oznámenie o rozhodnutí Burzy cenných papierov
v Bratislava, a.s. o tom, že na regulovanom trhu bolo obchodovanie s akciami
vydanými spoločnosťou ukončené.“
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