
Pľvá stľana
N 495/2019

NZ 57439t2019
NCRIs 5842412019

Odpis

Notáľska zápisnica
napísaná JUDľ' Ivetou Vaškovou, notáľom so sídlom v Trnave, dňa 18.12.2019, slovami
osemnásteho decembľa dvetisícdevätnásť v notárskej kanceláľii v Tľnave, Tľojičné nĺĺmestie
8/A, JUDľ. Ivety Vaškovej, notáľa so sídlom v Tľnave.--
--- JUDľ. Iveta Vašková, notáľ so sídlom v Tľnave, Trojičné námestie 8/A, som bola
pozvaná predstavenstvom spoločnosti CHEMOLAK a's. na mimoriadne valné zhľomaŽdenie
akcionáľov spoločnosti CHEMOLAK a.s.' so sídlom Továrenská 7, Smolenice, 9l9 04,
lČo: st 411 851, zapisanej v obchodnom registri okľesného súdu Trnava, oddiel: Sa,
vložka č. 67lT, ktorej existencia aoprávnenie konať vjej mene boli pľeukázané qýpisom
z obchodného registra, (ďalej v texte tejto notiáľskej zápisnice len ako ,,Spoločnost"'
vpríslušnom gľamatickom tvaľe), ktoľé sa konalo dňa 11.12.2019, slovami jedenásteho
decembra dvetisícdevätnásť, v sídle Spoločnosti, v zasadacej miestnosti so začiatkom o 09:00
hod.' slovami deviatej hodine nultej minúte, (ďalej v texte tejto notárskej zápisnice len ako
,,mimoriadne valné zhromažd,enie" alebo ,,MVZ"), aby som o priebehu bodu 2. programu
NNZ spísala podľa $ 187 ods. 2 obchodného zákonníka a $ 61 Zák. č.323192 Zb. (Notaľsky
poľiadok) v znenijeho noviel toto:___---

osvEDČENIE---

--- Pľedstavenstvo Spoločnosti zvolalo MvZ na deň ll.I2.201l9, o 09:00 hod., s miestom
konania v zasadacej miestnosti v sídle Spoločnosti s nasledovným pľogramom:-----
--- l' otvorenie, voľba oľgánov MYZ-------
--- 2. Zmena staĺrov Spoločnosti-------------
--- 3. Pravidlá odmeňovania_------
--- 4. Schválenie zmlúv o výkone funkcie s členmi orgánov spoločnosti------------
--- 5. Záver
--- K bodu 1. pľogľamu: otvoľenie. vol'ba oľgánov MVZ.
--- MYZ otvoril o 09:00 hod. Ing. Tomáš Čeľnický, podpredseda predstavenstva a vykonný
ľiaditeľ Spoločnosti, ktory bol poverený predstavenstvom Spoločnosti vedením MVZ do
zvolenia jeho predsedu podľa s 188 ods. i veta druhá obchodného zákonníka a čl. VIII bod
7 stanov Spoločnosti.------------
--- Ing. Tomáš Cernický privítal pľítomných a skonštatoval, že boli splnené všetky podmienky
na konanie tohto MvZ v zmysle ustanovení pľíslušných pľávnych predpisov a stanov
Spoločnosti _ uveľejnením oznámenia o konaní NNZ v denníku Pľavda dňa 08.II.2019, na
webovom sídle a uradnej tabuli Spoločnosti od 08.1l.2019 a v Centľálnej evidencii
regulovaných infoľmácií Národnej banky Slovenska. oznĺĺmenie o konaní NNZ Spoločnosti
bolo uverejnené v denníku s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcom burzové správy v lehote
30 dní pred konaním mimoľiadneho valného zftomúdenia' V oznámení o konaní MVZ boli
akcionríri upozornení a ľiadne poučení o svojich právach podľa $ 180 ods. 1 obchodného
zákonníka; podľa $ 181 ods. 1 obchodného zákonníka, s 184 ods. 1 a $ 190e obchodného
zákonníka. Ing. Tomáš Čeľnický konštatoval, že údaje a úplné menie dokumentov, ktoré
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budú preľokúvané vriĺmci progľamu MvZ podľa $ 184a ods. 2 písm. a) aže) obchodného
zákonnika boli uverejnené na webovom sídle Spoločnosti www'chemolak.sk. Ing. Tomáš
Čeľnický oboznĺímil prítomných akcionárov Spoločnosti s pľogľamomMYZ, so spôsobom
hlasovania a sčĺtavania hlasov akcionáľov
--- Ing. Tomáš Čeľnický oznĺímil, že naMYZ sú pĺítomní 2, slovom dvaja akcionáľi vlastniaci
329.892 ks akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 33,193919 €, čo predstavuje podiel
65 ,7 653 Yo na zák|adnom imaní Spoločnosti a 329 .892 platn;f ch hlasov.-----

Ing. Tomáš Černický vyhlásil, že sa pristúpi k voľbe oľgánov MvZ a oboznámil
prítomných, Že podľa stanov Spoločnosti ďáva hlasovať najpľv spoločne o všetkých
kandidátoch navľhnutych predstavenstvom, pľičomna pľijatie rozhodnutia MYZ postačuje
väčšina hlasov prítomných akcionárov
--- Ing' Tomáš Černicky oznámil, Že o voľbe orgánov MvZ sa bude hlasovať hlasovacím
lístkom pod poľadorným číslom l, pľičom pľedstavenstvo navrhuj e zxo|it' ---
--- za pľedsedu MvZ Ing. Tomáša Čeľnického, za zapisovateľa JUDr' Valéľiu Nídelovú, za
oveľovatel'ov zápisnice Ing. Romana Šusteka a Ing. Jozefa Šnegoňa, za osoby poverené
sčítaním hlasov Ing. Jĺína Németha a Ing. Petľa Slobodu.----------
--- Následne pľedseda MYZ Ing. Tomáš Čemický vyzval prítomných akcionarov na
hlasovanie o pľedloženom návrhu, po ktorom vyhlásil ýsledky hlasovania č. 1

a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkoým počtom akcií 329.892 ks
predstawjúcich329.892 platných hlasov, teda 65,7653 Yo základného imania Spoločnosti,-_--
--- b) za schválenie pľedloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 329.892 hlasov, teda
100 yo z celkového počtu prítomných hlasov,-----
--- c) proti schváleniu predloženého návľhu hlasovali akcionáľi vlastniaci 0 hlasov, teda0 o/o

z celkového počtu prítomných hlasov,-----
--- d) hlasovania sa zdňali akcionári vlastniaci 0 hlasov, teda 0 o/o z celkového počtu
prítomných hlasov'-----
--- PredsedaNNZ Ing. Tomáš Čeľnický skonštatoval,žeMYZpľijalo uznesenie č. 1:----------
---Mimoriadne valné zhromažďenie volí: ---
--- Ing. Tomáša Čemického za pľedsedu mimoľiadneho valného zhromaždenia,-----
--- JUDr. Valériu Nídelovú za zaplsovateľa,---------
--- Ing. Romana Šusteka a Ing. Jozefa Šnegoňa za oveľovateľov zápisnice,---------
--- Ing. Jána Németha a Ing. Petľa Slobodu za osoby poveľené sčítaním hlasov.-----
-_-Kbodu2.progľamu:@
--- PredsedaMYZ Ing. Tomáš Černický uviedol, Že akcionári mali možnost'oboznámit'sa
s navrhovaným znením stanov na internetovej stránke Spoločnosti počas 30 dní pred konaním
tohto MVZ

s
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_-- PľedsedaMYZ Ing. Tomáš Černický uviedol, že návrh zmien stanov bol k dispozícii
akcionárom na nahliadnutie v sídle spoločnosti, na webovom sídle spoločnosti v lehote
určenej na zvolanie MYZ; akcionaľi mali pľávo vyžiadat' si kópie návrhu stanov, pľípadne
ich zaslanie na nimi uvedenú adľesu na svoje naklady. Podstata navľhovaných zmien stanov
spoločnosti spočíva v doplnení predmetu podnikania a v zosúladení IV. časti stanov so
zákonom č.15612019 Z.z.,ktoýmsa mení a dopĺňa obchodný zákonník._
--- PredsedaMYZ Ing. Tomáš Černický oznámil, že naMvzje pľítomná notárka, JUDr.
Iveta Vašková, ktorá vyhotoví no-tĺĺľsku zápisnicu k tomuto bodu pľogľamu. -------
--- PredsedaMYZ Ing. Tomáš Cemický udelil pľiestoľ akcionárom požadovať informácie a
vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s pľedmetom rokovania.----------
--- PredsedaMYZ Ing. Tomáš Čeľnicky oznámil, Že o schválení zmeny stanov Spoločnosti sa
bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 2,rlaschválenie ľozhodnutia NNZ
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o zÍnene stanov je v súlade s ust. $ 187 ods. 2 obchodného zákonníka. potrebĺá 2l3 väčšina

hlasov pľítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica.-

--- PredsedaMYZ Ing. Tomáš Černický predniesol tento návľh uznesenia č.2:__---'
-_- mimoľiadne valné rhromaždenie schvaľuje zmenu stanov spoločnosti CHEMOLAK a.s.

takto;------
--- v I. časti _ Zekladné ustanovenia, článok II Predmet podnikania sa dopĺňa predmet

podnikania o prevádzkovanie závodného hasičského útvaľu,

--- v IV. časti _ oľgany spoločnosti, v článku VII _ Valné zhromaždenie, bod 1. sa vypúšťa

znenie písm. l), tj. schválenie rokovacieho poriadku valného zflromaždenia-------_
_-- v IV. časti _ oľgány spoločnosti, v článku VII - Valné zhromaždenie, bod 1. sa dopĺňa o

text písm. 1), písmena m) a písmena n) v nasledovnom znenĺ
-_- l) schválenie pľavidiel odmeňovania členov oľgánov spoločnosti------------
--- m) schválenie zmluvy o qýkone funkcie člena dozornej rady--

--- n) schválenie významných obchodných transakcií--
--- v IV. časti _ orgány spoločnosti, v článku VIII _ orgaĺizačĺe zabezpeienie valného

zhtomaždenia, bod 8., písm' g) sa doplňaaznie nasledovne:--_----------
--- g) vo vďahu k qýsledku hlasovania pri každom bode pľogľamu valného zftromaždenia

t
'a

--- 1. počte akcií, zaktoté boli odovzdané platné hlasy,
--- 2. pomeľnej časti základného imania' ktoré odovzdane platné hlasy pľedstavujú,-----

--- 3. celkovom počte odovzdaĺrých platných hlasov,-----
--- 4. počte hlasov za aptotijednotli'r'ým návľhom uznesení vrátane infoľmácie o počte

akcionĺĺľov, ktorí sa zdtŽalí hlasovania
--- v IV. časti _ orgrĺny spoločnosti, v člĺínku VIII _ organizačne zabezpečenie valného

zflĺomaždenia sa v bode 10. dopĺňa text a bod l0. znie nasledovne:-------
--- Spoločnosť uveľejní výsledky hlasovania za podmienok uvedených v bode 9. tohto článku

v lehote 15 dní od skončenia valného zltromaždenia na svojej intemetovej stránke, ak ju má

zĺiadenu.--
--- Každý akcionaľ verejnej akciovej spoločnosti má právo, aby mu predstavenstvo veľejnej

akciovej spoločnosti najneskôľ do 15 dní od požiadania nie však skôľ, ako bolo povinné

vyhotoviť zápisnicu o valnom zftomaždení' vydalo potvrdenie, ako spoločnosť vyhodnotila a

započíta|a hlasy spojené s jeho akciami do ýsledku hlasovania pri každom bode programu

valného zhromaŽdenia; to neplatí' ak na webovom sídle spoločnosti alebo vo vyŽiadanej kópii

zápisnice alebo jej časti spolu s pľílohami zápisnice sú uvedené výsledky hlasovania v
poŽadovanej foľme a štruktúre
-_ v IV. časti - oľgĺány spoločnosti, v článku X - Predstavenstvo, bod 19., písm. b) sa dopĺňa a

znie nasledovne:-------
-b) pľedkladá valnému z}tomaždeniu ako súčasť výľočnej spľávy správu o podnikateľskej

činnosti spoločnosti a stave jej majetku a spľávu o odmeňovarlí---------'
--- v IV. části _ orgány spoločnosti, v članku X - Pľedstavenstvo, bod 19., písm. f) sa vypúšťa

text uvedeny vo štvrtej odrážke, tj. ,,schvaľuje významné finančné transakcie spoločnosti

vymedzené v Štatúte pľedstavenstva"-------
--- v IV. časti _ orgány spoločnosti, v článku XI - Dozomá rada, sa mení bod 10. a znie

nasledovne: Dozorná rada schvaľuje na návrh predstavenstva udeľovanie prokúry

--- v IV. časti, _ orgány spoločnosti' v čl. XI _ Dozomá rada, sa vypúšťa bod 13., tj.
,,Dozornáľada schvaľuje pravidlá odmeňovania členov orgánov spoločnosti."----------
--- V nadviiznosti na vypustenie bodu 13. v článku XI - Dozomá rada sa mení číslovanie

bodov tohto članku dotknuých uvedenou Zmenou.-----
--- v VIII. časti _ Záverečné ustanovenia, v čl. XXII - Záverečné ustanovenia vypúšťa sa
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posledná veta,,Zmena stanov bola schválená riadnym valným zltomaždenímspoločnosti dňa
02. jína 2016.*-----
--- v VIII. časti - Záverečne ustanovenia, v čl. XXIII - Záveľečné ustanovenia sa dopĺňa veta,
ktorá znie: ,,Zmena stanov bola schválená mimoriadnym valným zbromaždením spoločnosti
dňa l l. decembra 2019.*-----
--- Predseda MYZ Ing. Tomáš Čeľnický vyzvaI prítomných akcionárov na hlasovanie
o návľhu Predstavenstva Spoločnosti na znenu stanov Spoločnosti. Po skončení hlasovania
a odovzdaní qýsledku hlasovania č' 2 osobami..poverenými sčítaním hlasov predsedovi Mv\
Ing. Tomášovi Černickému, Ing' Tomáš Čeľnický, predseda MvZ vyhlásil r,ysledky
hlasovania č. 2:_------

a) na hlasovaní boli pľítomní akcionáľi s celkovým počtom akcií 329.892 ks
predstawjúcich329.892 platýchhlasov, teda65,7653 Yo základného imania Spoločnosti,----
--- b) za schválenie predloženého návľhu hlasovali akcionáľi vlastniaci 32g.sÓ2 hlasov, teda
l00 o/o z celkového počtu pľítomných hlasov,-----
--- c) proti schváleniu predloženého návľhu hlasovali akcionári vlastniaci 0 hlasov, teda0 oÁ

z celkového počfu pľítomných hlasov,__---
--- d) hlasovania sa zdržali akcionáľi vlastniaci 0 hlasov, teda 0 oÁ z celkového počtu
pľítomných hlasov. -----
_-- PľedsedaMYZ Ing. Tomáš Černický skonštatoval, žeMYZprijalo uznesenie č. 2:
--- Mimoriadne valné zhromaždenie schval'uje zmenu stanov spoločnosti CHEMOLAK
a.s. nasledovne:------
--- v I. časti - Základné ustanovenia, čIánok II Pľedmet podnikania sa doplňa pľedm

::podnikania o pľevádzkovanie závodného hasičského útvaľu,-------
--- v IV. časti - oľgány spoločnosti, v článku VII _ Valné zhromaždenie, bod 1. sa
vypúšťa znenie písm.l)' t.j. schválenie ľokovacieho poľiadku valného zhromaždenia-----
--- v IV. časti - orgány spoločnosti, v článku vII - Valné zhľomaždenie, bod 1. sa
dopĺňa o text písm. l), písmôna m) a písmena n) v nasledovnom znení:------
--- I) schválenie pľavidiel odmeňovania členov oľgánov spoločnosti------------_
--- m) schválenie zmluvy o výkone funkcie člena dozoľnej rady-------
--- n) schválenie významných obchodných tľansakciĹ_-----
--- v IV. časti - Oľgány spoločnosti, v článku VIII - Oľganizačné zabezpečenie valného
zhromaždenia, bod 8., písm. g) sa dopĺň a a znie nasledovne:--__---------

g) vo vzt'ahu k výsledku hlasovania pri každom bode programu valného
zhromažd'enia údaj o:----_-___--
--- 1. počte akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy,----
--- 2. pomernej časti základného imania, ktoľé odovzdané platné hlasy pľedstavujú,---_-_
--- 3. celkovom počte odovzdaných platných hlasov,--
--_ 4. počte hlasov za a protijednotlivým návrhom uznesení vľátane informácie o počte
akcionáľov, ktoľí sa zdňali hlasovania
--- v IV. časti - Orgány spoločnosti, v článku VIII - Organizačné zabezpečenie valného
zhromaždenia sa v bode 10. dopĺňa text a bod 10. znie nasledovne:------
--- Spoločnost' uveľejní výsledky hlasovania za podmienok uvedených v bode 9. tohto
článku v lehote 15 dní od skončenia valného zhromaždenia na svojej inteľnetovej
stľánke, ak ju má zriadenú.

Každý akcionáľ verejnej akciovej spoločnosti má pľávo, aby mu predstavenstvo
verejnej akciovej spoločnosti najneskôr do 15 dní od požiadania, nie však skôr, ako bolo
povinné vyhotovit'zápisnicu o valnom zhromaždení, vydalo potvľdenie, ako spoločnost'
vyhodnotila a započítala hlasy spojené s jeho akciami do ľýsledku hlasovania pľi
každom bode pľogramu valnóho zhľomaždenia; to neplatí, ak na webovom sídle
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kópii zápisnice alebo jej časti spolu s prílohami zápisnicespoločnosti alebo vo vyžiadanej

sú uvedené výsledky hlasovania v požadovanej forme a štruktúľe.-------_--_---_--

--- v IV. časti - oľgány spoločnosti, v článku X - Pľedstavenstvo, bod L9.' písm. b) sa

dopĺňa a znie nasledovne:-----------
--_Ĺl pľedkladá valnému zhľomaždeniu ako súčast' výročnej správy správu o

poďniŕatel'skej činnosti spoločnosti a stave jej majetku a spľávu o odmeňovaní-------__---

-_- v IV. časti - oľgány spoločnosti, v článku X - Pľedstavenstvo, bod 19., písm. f) sa

vypúšt'a text uvedeiy no jtv.tej odľážke, t.j. ,,schval'uje významné Íinančné transakcie

spoločnosti vymedzené v Štatúte pľedstavenstva"----
--- v IV. časti- orgány spoločnosii, v článku XI - Dozoľná ľada, sa mení bod 10. a znie

nasledovne: Dozoľná iada schval'uje na návrh pľedstavenstva udel'ovanie pľokúry.------

--- v IV. časti, - oľgány spoločnosti, v čl. XI - Dozorná ľada, sa vypúšt'a bod l3.' t.j.

,rDozorná rada schval'uje pravidlá odmeňovania čIenov orgánov spoločnosti.6'--------------

--- V nadväznosti ou 
"yp,,.t"nie 

bodu 13. v článku XI - Dozorná ľada sa mení číslovanie

bodov tohto článku dotknutych uvedenou zmenou.
--_ v VIII. časti - Záverečné ustanovenia, v čl. xxIII - Závereóné ustanovenia vypúšt'a

sa posledná veta ,rZmena stanov bola schvá|ená riadnym valným zhľomaždením

spoločnosti dňa 02. júna 2016."---'-
_-- v VIII. časti _ Záverečnéustanovenia, v čl. xxul - Zátverečné ustanovenia sa dopíňa

veta, ktorá zniez ,rZmena stanov bola schválená mimoriadnym valným zhľomaždením

spoločnosti dňa 11. decembra 2019."
--- Ja' JUDľ. Iveta Vašková, vyššie popísaný pľiebeh MvZ, a to bodov |. aZ.jeho pľogľamu,

osvedčujem.--------
--- Neoddeliteľnú súčasť tejto notaľskej zápisnice tvorí oznámenie o konaní MYZ s jeho

prílohou č. 1 a prílohou č,.2 akojej pľíloha č. 1, Listina prítomných na mimoľiadnom valnom

zhromaŽdení CHEMoLAK a.s., konanom dňa 1 1 .I2'20I9 ako jej príloha č.2.--------
-_- V zmysle $ 56 zákona č. 323llg92 Zb. v z-ĺenijeho noviel notáľ na Žiadosť účastníka

osvedčujó skuttčnosti, ktoľé by mohli byť podkladom pre uplatnenie pľáv, alebo kto4ými by

mohli být' spôsobené pľávne následky a vyhotoví listinu, notaľsku zápisnicu, ktorá poskytuje

ďôkazo tom, že ide o zistenia vykonané notáľom a že to, čo je osvedčené, ak nie je dokázaý
opak, sa zakladána pľavde.-
_-- Pľavdivosť údajov či tvrdení účastníka notár pľi tejto činnosti nezisťuje, nie je jeho

povinnosťou dohliadať na to, či osvedčovaná skutočnosť je v súlade s pľávom.

--- V "-y.le $ 61 zžkona č. 323ll9g2 Zb. v znenijeho noviel ak ide o osvedčenie valných

zhĺomaŽdení akcioqých alebo iných spoločností, spolkov, alebo iných zasadani pľávnických

osôb, spíše notár notársku zápisnicu, v ktoľej uvedie miesto a čas zasadania, podrobne

zaznarĺenápľijaté uznesenia a uvedie všetko podstatné, čo sa zajeho prítomnosti na zasadani

udialo a bo|o prednesené, ak je to dôleŽité na posúdenie riadneho postupu ľokovania.-

--- CHEM6LAK a.s. bola pred spísaním tejto notárskej zápisnice informovaná v zmysle $ 95

ods. 2 zákona č. 323lIg92 Zb. v zneni neskorších pľedpisov o odmene ĺotára, ktorá bude

vyúčtovaná v zmysle platných právnych predpisov a bola oboznámená s qýškou poistného

kĺytia notára, akô aj s poisťovňou, v ktorej je poistený pľe pľípad škody v súvislosti s

vyhotovením notáľskej zápisnice. -

--- o tom som túto 
''-otá''ku 

zápisnicu napísala, doslovne prečítala prítomnému pľedsedovi

MvZ Ing. Tomášovi Černickému, ktorý vyhlásil, Že je plne spôsobilý na pľávne úkony, Že

obsahu tójto notáľskej zápisnice porozum el, a Že splnomocňuj e notára, JUDr. Ivetu Vaškovú,

aby v pľípade potľebý vytonala formou doloŽky opľavu chýb v písaní, v počítaní alebo iných

?
\,

zľejmých nesprávností tejto notárskej zápisnice. -



Siesta stľana
_- No.társka.zápisnica bola po pľečítaní pľítomným pľedsedom MvZ Ing. Tomášom
Cernickým schválená a na znakjeho súhlasu, že je úplná a správna, ním dnešnéňo dňa pľedo
mnou vlastnoľučne podpísaná. ----------

dvetisícdevätnásť v notárskej kancelárii v Trnave, Tľojičné námestie 8/A, JUDľ' Ivety
Vaškovej, notára so sídlom v Trnave.--
--- Učastník
--- Pľedseda MYZ, Ing' Tomáš Čeľnický, Y.Í., JUDr. Iveta Vašková, notát, v.r.' odtlačok
úradnej pečiatky s obsahom JUDľ. Iveta Vašková, notát, štátny znak Slovenskej ľepubliky,
číselné označenie 9, Trnava.
---osvedčujem,žetentoodpisnotárskejzápisnicedoslovnesúhlasísprvopisom
notárskej zápisnice spísaným dňa 18'l2.2O19, slovami osemnásteho decómbra
dvetisícdevätnásť, JUDr' Ivetou Vaškovou, notáľom so sídlom v Tmave, Trojičné námestie
8A, ktoý je uložený v Zbierke notárskych zápisnícna Notárskom úrade v Trnave, Tľojičné
námestie 8A, u notára JUDľ. Iveý Vaškovej, pod spisovou značkou N 495/žOI9,
NZ 5743912019, a ktory bol ľegistľovaný v Notárskóm.".'t'ál''om registri listín pod spisovou
značkou NCRls 5842412019
--- Trnava dňa l8.I2.20l9, slovami osemnásteho decembra dvetisícdevätnást'.-----

K
JUDr. Iveta Vašková

notár

v



oZNÁMENIE o KoNANÍ nĺnĺonllDNnHo vĺlľÉrĺĺr znľoľĺĺŽntľIĺ

,4!

s

Predstavenstvo spoločnosti CHEMoLAK a.s. so sídlom Továľenská 7, glg 04 Smolenice, IČo 31411851

(ďalej ako ,'spoločnosť") , zvoláva mimoľiadne valné zhľomaždenie (ďalej ako ,Mvz") na tl.l2.20l9 o 09:00

h. s miestom konania v zasadacej miestnosti v sidle spoločnosti s nasledormým pľogramom:

l. otvorelrie, voľba orgárrov mimoriadnelro valného zhľomaŽdenia
2. Zmeĺa stanov spoločnosti
3. Pľavidláodtrreťrovania
4. Sclrválenie zmlúv o výkone funkcie s člerrmi orgánov spoločnosti
5. Záver
Poučenie:
_ ľozhodujúcim dňom na uplatnenie pÉva účasti akcionĺíra na MVZ je podľa $ l80 oĺls, 2 obchodného

zákonníka (ďalej ako ,,ObcllZ') tľetĺ deň pľedchádzajúci dňu konania MVZ, tj. deň 08'l2'20l9;
- prezentácia sa uskutoční v mieste konania NÍYZ dĺla ll.l2.20l9 od 08:00 h. do 08:45 h. Právo akcionáľa

zučastniť sa rra MVZ sa pľi pľezentácii oveľuje na základe qýpisu zo zoznarĺlll majitel'ov zaknihovanýclr

cerurých papierov krozlrodujúcemu dňu vydanélroCentľálnym depozitáľom cennýoh papierov SR, a.s.

Náklady spojené s účasťou naMYZ si hľadí akcionár;
- pľi p'.'.nieóiĺ sú akcionáľi povinní pľedložiť: a) akcionáľ - fyzická osoba doklad totožnosti, b) akcionáľ

- pľávnická osoba doklad totožnoiti osôb oprávnených konať v mene akcionára, originál alebo úradne

oveľenú kópiu aktuálnelro výpisu akciorrára z obclrodnélro ľegistľa nie starší ako tri mesiace alebo notársku

zápisnicu uiču;ú"u štatutáľný orgán akcionára, ktoľého konanie je konaním akcionáľa, c) splnomocnenci

aŕcionáľov dóklady podľa a; alebo b) spolu s úľadne overeným plnomocenstvom od akcionáľa'

Upozoľnerrie a poučenie pľe akcionárov:
a) akcionáľ má právo ;účastniť sa na MVZ, pľávo hlasovať na ňom, požadovat' na MYZ informácie

avysvetlenia podľa $ l80 ods.l obcIlZ;
b) rra liadost'akcionára"alebo akcionárov, ktoľí rnajú akcie, ktoľjch nrenovitiĺ hodnota dosahuje najnrenej 5 %

základrrélro ilrrania, predstavensw o zuadí nimi určenú záležitosť na pľogľam ľokovania MV! ak Žiadosť o

zaradetrie nimi uľčenej záležitosti bola doručená po uverejnení oznámenia o konaní MVZ, zašle alebo

uverejní predstavenstvó doplrrenie pľogramu MVZ ipôsobom ustanoveným zákonom a určeným statrovanri

na zvolávanie MVZ najnrerrej 10 dní pred konaním MYZ ak takéto oznámenie doplnenia pľogramu MVZ
nie je možné, možĺo zäradiť určenú iálezitosť na progľam rokovania^MVZ len podl'a $ l85 ods' 2 obchZ;

preástavenstvo je povinrré oznámelrie doplnenia pľogÍamu zastať alebo uveľejniť do l0 drrí pľed korraním

irĺvzrzdy, ak-hó akcionáľi podl'a 5 tsl ods' l obchZ doľučia najneskôr 20 dní pred konaním MVZI
poučenie podl'a $ l84a oás. l písm' b) obchZ je uveľejnené na webovom sídle spoločnosti

rvww.chemolak.sk;
c) .k"r'ú' 

'"á 
p'á* zučastniť sa MVZ v zasťúpení na základe písomného splnomocnenia po_dľa $ 184 ods. 1'

$ 190e obchZ; vzor tlačiva, ktoré sa pri hlasovaní pľostľednícWom splnomocnenca môže pouŽit', tvoľí

pľílolry č, I a2 tolrto oznáirrenia; spoločnost' prijíma oznámenia o vynenoYaní, o zmene udelenólro

splnoÁocnerria a o odvolaní 
' 

'ilnon'o'n.n.a 
elektronickou poštou na e_mailovej adtese

mvz20l 9@chemolak.sk:
d) 

'l*i""á' "e*á -ď"""ť hlasovať korcšpondenčným hlasovaním podl'a $ l90a obchZ, ani moŽnosť účasti

a lrlasovatlia naMYZpľostľedníctvom elektronických prostriedkov podl'a $ l90d obchZ;

e) akcionáľ má právo najrliadnuť a vyžiadať si kópíe úplných znení dokumentov a návrhov uznesení MVZ,
ktoré sa budú pľeľoxlrvať v ĺámci uľčeného pľogľamu ľokovania MVZ, v sídle spoločrrosti v pracovnýclr

dňoclr od 09:00 do 14:00 odo dňa uverejnenia tohto oznámenia až do dňa konania MVZ;

0 údaje adokunrentypodl'a$ l84aods.2písm.b) aŽe)obahZsúuverejnenéwebovomsídle spoločnosti

www.chernolak.ski
c) .l.kt. iedok, ktoľého pĺostľedníctvom spoločnosť uveľejňuje infoľmácie podl'a osobitneho

pľedpisuje inteľnet;
h) naurĹ 

"ňĺ.n 
stanov je kdispozícii akcionáľom na nahliadnutie v sídle Spoločnosti v'lehote určenej rra

zvolanie MVZ; akcioirár rná právo vyžiadať si kópie návľhu stanov pľípadne ich zaslanie na ním uvedenĺr

adľesu na svoje náklady . Zieĺa stanov spočíva v doplnení pľednrefu pod:rikania a v zosúladerrí IV' časti

stanov so zákónom č,.156/2019 Z.z.,ktorýmsa mení a dopĺňa obclrodný zákonník.

i

a

i
:

ľ

I

ĺ

I

I

I

I

)
t?
q.

4CHEMOLAK a.s.

Ing. Roman S"r,.f. {'{4
pľedseda pľedstavenwa 

I

Ing. Tonráš Č.rni;ŕý; 
"'"'-' ' '

podpredseda pľedstavenstva



Prílolra č. 1
PLNOMOCENSTVO

Snlnomocnitel' - akcionáľ:
(ľodné čísl

V .dňa
Splnomocnenie prijímam v celom rozsahu:

úrailne oveľený podpis splnomocnitel'a podpis splnomocnenca

Pľíloha č' 2
PLNOMOCENSTVO

dňa -- Splnomocnenie pľijímam v celom ľozsahu:

PodPis sPlnomocnencaliľad n e oveľený p o dpis s pl nono cnitel'a

.'..' (meno a priezvisko l ĺázov), ..... (bydlisko / sídlo)'

o / IČo), s počtom akcií ........'...........'.'.'.' oprávňujúcich na hlasovanie s menovitou

lrodrrotou jednej akcie ....., splnomocňuje
Splnomocnenca: ....,.'''.......'...''....' (méno a priezvisko l názov), (bydlisko / sídlo)'

'''. (rodné oĺsro / rČol poaľu 5 l84 ods. 1 obchodného zákonnĺka na konanie za splnomocniteľa

ako akcionáľa rra mimoľiadnom valnôm zhľonražderrí spoločnosti CÍĺEMOLAK a.s. so sídlom Továrenská 7,

ô]ó 0'-šili.''t.., IČo: r1 41l 85l, zvolanom na t t.iz.zot9 o 09:00 hod., a to zúčastĺriť sana mirnoriadnom

valnom zhľomaždení, hlasovať nu ĺio*, požadovať na ňom informáoie a vysvotlenia týkajú9e sa záleŽitostí

spoločnosti alebo záléžitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmotom ľokovania mimoriadneho

valného zhľomaŽdenia' a uplatňovať na ňom návľlry.

I Sninomocnitel, _ akcionáľ: ''.'''...,..'....''.'..'',' (meno apriezvisko l niuov), .''.. (bydlisko / sídlo)'

.... (rodné d:151" / ieój, s počtom akcií ''.':.....''.'.''.'.'..'.'. opľávňujúcich na hlasovanie s menovitou

lrodnotou jednej akcie ....,, splnomocňuje
špi*lnočn.n* - ĺl"no ĺo"o'nqĺ 'uĺi, ''''..'........]..''.''''.. 

(meno apriezvisko), .."''"""""'''"""'" (bydlisko)'

.... (ľodné čí.ňffi- l90e ods. l obchodnBho zákonníka na konanie za splnomocnitel'a ako

akcionára na mimoľiadno. näňo. Ňomaždení spoločnosti 6HEM9LAK a.s.' so sídlom Továľenská 7, 9l9

ô;"š;;ili;;'iôó'_sl +rl 85l, zvolanom na íl.tz'zolg o 09:00 hod., ato zúčastniť sa na mimoriadnom

valtrotn zluomaždení, r'u'ouui na ňom, poŽadovať na ňom informácie a vysvetlenia !Ýkajú9e sa záležitostí

,poioon*ti ateuo zalézitostĺ o'ou ouraĺuných spoločnosťou, ktoré súvisia s pľedmetom ľokovania mimoriadneho

valrrého zluomaždenia, a uplatňovať ,rí ňom návrhy. Splnomocniteľ udel'uje splnomoonencovi nasledovné

pokyrry tra hlasovanie (* nehodiace sa škľtnite):
'- 

u ŕĺň.i uznesenia č. i je povinný hlasovať zalpľotilzdtžať sa hlasovania*

- v ľámci uznesenia č. 2je povinný hlasovať zalptotilzdrŽať sa hlasovania*

- v rámci uzneserria č. 3 je poviruý hlasovať zalprotilzdtŽať sa hlasovania*

- v ľámci uznesenia č. aje povinný hlasovať zalprotilzdtžať sa hlasovania*
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osvedčujom, áo oľll'ĺ li'lii|' 'J!t|$vna sÚnlasi 6

iĎ"?ťť'ĺf yI]ír'lť'Ňqt'i l is ri n'i' sÍ l a da júci m sa z

', Úohý (čias!ĺŕĺr;i ĺd0is listiny, skladaiÚci sa z

''iĺne rebĹiii ffi rykcnané zmeny, doplnky' vsuvky' šlrty

Nl oorise neboli {boh}vykonané oplavy nezhôd s pĺedloženou listĺnou'

Vlĺnave dňa'.'' l $. ;t2; !!19

oĺsĺ líJzeí]Ýni oĺ lqrn álcn'r-
-ŕ'..'trstov 1iúr{ĺĺv)' tde

,
.'ájistov (ľrúĺtov}' Na predloŽene.

Msr. Barbora Ďurkechová- notarsky konciPient
pov€reny

JUDr. Ivetou Veškovou
notárom so sídlom v Tmave

Notáĺ wkonanlm tohto úkonu
neoďvedälie pĺavdlvogť

skúďnosti uvódänýcň v llsthe
(s57ods,3a S58ods.4'žkona č. 323/ĺ992 zb')
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.e
-Ltstina' h na mimoríädnom Yälfltffzhromaždení C s. konanom d a 11,12.2019

lng. ľo-áJ e"'n%ny

predseda mimoriadneho valného zhromaŽdenia

JUDr. Valéria Nídelová

zapisovateľ mimoriadneho valného zhromaŽdenia

(l.

//;-, zz-?

"472" 

a2

podpis akcionáral
splnomocnenca

strana 1/1

2688,707439

í0947719'6í9309

menovitá
hodnota akcií
opráv ujtlcich
na hlasovanie

v

8í
32981í

počet akciĺNázov/sídlo, meno/byd lisko splnomocnenca

J U Dr.Vlad imír Balaník; Kol lárova M52l 41 P rešov

sídlo / bydlisko

Kollárova 4í; Prešov

Tĺnavská cesta 27lB: Bratislava

názov právnickej
osoby/meno fyzickei

osobyn ktorá je
akcionárom

Balanĺk Vladimír Judr

Prvá strateqická. a.s.

Poznámka:
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