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Po pandémii pomôže reštauráciám
len návrat ľudí do podnikov. ,Io by
mala byťaj jedna z priorítvlád' aby

túto návštevnoď podporila, aby sa
ten gastroŽivot znovu rozbeho|,"

povedala Magdaléna Koreny,
hovorkyňa iniciatĺvy Pomoc pre

gastro. Ako pomoc si vie iniciatíva

Pomoc pre gastro predstavit, Že

ýborným nástľojom na to by boli
poukazy. Ahoci reštaurácie mÔŽu

oworiť terasy, je stále otázne, koÍké
tak urobili' lniciatÍva aktuálne robí
prieskum o presných poČtoch
podnikov ktoré od minuléhoýŽdňa
oworili.''Aj keďoWordnie terás
mnohým prinieslo ndoď, treba
zdônzniť, Žetĺo možnoď má iba
zto percen1 prevádzok"' hovorí
Koĺeny. Pretože tensy pďÍa iniciatĺvy
zabezpďujú podnikateĺom len

15 percent trŽieb. 
"V 

takej zloŽilej
ekonomĺckej sĺtuácii. v akej sú
v súčasnosti gastroprevádzky, ešte

i neboli'" hovpríKoreny. Na myslimá
Í enormné zadlženie podnikov. t"*l

leqými terasapri aktuálne platia
podnikateľské subjekty v Žiline
z dôvodu pandemickej situácie
zružený poplatok, symbolické
jedno euro,'ĺ informuje Vladi-
mír Miškovčík, hovorca mesta
Žĺtĺna' v meste sa však po no-
vom neplatí poplatok za terasy,
ale nájomné za pozemky pod
letnými terasami. A to v zmys-
le nájomnej zmluvy. {ýška ne-
zniŽeĺého nájmu sa pohybuje
v rozrnedzí od 0,15 do 0'53 euĺa
za štvorcoqý meter a dď nĺjmu.
Rozhoduje to, kde sa pozemok
nachádza.
a 

^UĺoRsKÉ 
PRÁv^ wHMDEľÉ

hÚarc
t odlctel do USÄ rclĺr{e o bĺlrúcrroďi lL S. Stcelu
nie spolďnosti U. S. Steel' adresované predsedoú vlá_
jsEovi financií, dnes minister financií lgoľ Matovič
, oďetel na zahľaničnú pracovnú cestu do USA.
ľghu sa má stretnúts najvyšším vedením spoločnosti

-'l, s ktorým bude hovorĺť obudúcnosti závoduv Koši
'USA nás čakajú dôleäté rokovania s najvy.ššími pľed_

ri U. S. Steel, ktorým patľí aj závod v Košiciach. Budeme

{ o pláne obnovy a o projektoch, ktoľé sújeho súčasťou.
lsobné rokovania sú mimoriadne dôlďité a zvlášť s jed-

*ich najväčších zamesfuávatďov na Slóvensku," pove_

lvič. Rokovanie nadviizuje na predchádzajúce stľetnutia
m spoločnosti. Americ!ý závod patrí medzi kľúčoých
ávateľov na ýchodnom Slovensku. ĺ*,

Yé elektrárne sú spoÍahIM a bezpečné
3 eleknárne na Slovensku sú bezpečné a spoľahlivé. Kon-
o Úradjadrového dozoru SRvo svojej pľavidelnej sprá-
i už vzď na vedomie vládny kabinet. Jadľová bezpeč_
vádzkovaných jadľových elektľární je na vysokej urovni.
Lde qýsledkov kontrolnej a hodnotiacej činnosti je moŽné
lvať,. Že jadľové zariadenia boľ v minulom roku pľevádz-
bezpečne a spoľahlivo," uviedol úľad s qým, že vlani ne-
bmedziť ľozsah ďebo platnosť povolenia ani nezastavil
ku žiadneho jadrového zaľiadenia. a*l

Íĺo euľo
ac
ĺkovatelia vTrnave ď
ilatia za exteriérové se-
symboľckéjedno euro
c," povedala Veronika
á, hovorlqňamestaTt-
r do konca letrrej sezó-
sakončí 15. novembra'
) o tom ešte vo febru-
ké zastupiteľstvo' Pod-
rovej je záujem o tera-
rrácií vellcý. ŽiadosĹsi
letky prevádzky, ktoré
3 sedenie aj minu}ýľo(
'lovych'dďďa.
enájom pozemkov pod

Matovič men i sozpočet. Rezeľva
na pandémiu sa a/ýšĺ o2,4o miliaľdy
Pre pandémiu sa mení tohto_
ročný rozpočet. Hovorí o tom
návľh z ďelne ministra financií
Igora Matoviča (olaNo)' ktoÚ
v stredu s pripomienkou schvá-
lilavláda. Parlamentho má pľe-

rokovať v skrátenom legislatív_
nomkonaní.

Rezerva na negatívne vply-
vy pandémie ochoľenia
coVID-lg rozpočtovaná v ka-
pitole Všeobecná pokladničná
správa sa zvyšuje o 2,4o miľar_
dy eur. V pôvodnej veĺziĺ ĺoz'
počtu sa pľe budúci rok počĹ
ta so sumou 1'o4 miliaľdy eur.
Tieto peniaze sú však vyčerpa_
né. Matoúčov rezort dôvodí
nepriaznivým vývojom v }ľajĹ
ne pre padnémiu.

,,Naqýšenie rezeľvy o 2,4 mi_

liardy uŽ nie je opodsatnené. Zá-

rovď je nutné hľadať rezervy na
výdavkovej sĺrínke, " upozoňu'
je analytik spoločnosti Finlord.
cz Boris Tomčiak. Ekonomická
situácia Slovenska sa bude pod_

Ia aĺra}ytika spolo&rosti Finloľd.
cz Borisa Tomčiaka v najbližšíďt
mesiacoch zlepšovat.''Vláda by
nato mďa pri schvďovaní ďď_

!! Navýšenie
rezervy 2,4 milĺardy
uŽ nie1e
opodstatnene.

BoľisTomčiak
analytik spoiočnosti Finlord.cz

šej pomoci myslieť' olaem iné-
ho sa môŽe viac zamerať na ná-
stroje vratrej pomoci," hovorí.
To sú napriklad úvery či záľulg
za úvery pre podnikateľov. Po
zlepšení hospodaĺskej situácie
sa totiž tieto pľostriedky auto_

matickyvľátia naspäť do štátnej
kasy,.dodáva analytik. Rozpoč-
ôŕ pobžta bezýcľr v1ĺaavmv
v posledných rokoďr sa zĺračne
nafiikla, vysveďuje - a v rámci
nej sa urite dáhájsťi niekolko
stoviek miliónov eur. Pomohlo
by i dočasné anĺazenie platov
štátnych zamestnancov, mys-
lí si Tomčiak, dole by mď ísť aj

ich počet. Stačĺ to podľa anaý-
tika ľiešiť prfuodzenou cestou

q

odchodu do dôchodku a ob-
medzeného najímania nov.ých
zamestnancov.

,,Ak Slovensko nezačne ý-
znamne šetľiť na ýdavkov stra-
ne' tak celkom iste bude nufué
zvyšovať dane a odvody"' upo-
zoňuje Tomčiak. To bynegatív-
ne dopadlo predovšet\im na
podnikateľov a zamestnancov
súkľomného sektora, dodáva.

Náwh má prejsť paľlamen-
tom v skrátenom reäme. Minis-
terstvo financií dôvoď hrozbou
značných hospodárskych škôd.
,,Naliehavosť prijatia náwhu
zÍkona vyplyva z aktuálnej si-
tuácie spôsobenej pandémiou
coVID-lg, ktorá si vyžaduje
okamžité účinné riďenia zame-
ľané na zmiernenie dôsledkov
pandémie," vysveďuje v pred-
kladacej správe.

Zároveň sa rozpočrujú výdav-
l9 na zabezpďenie ďalších opat-
rení v celkovej sume 984,1 mi-
lióna eur. Tie majú slúžiť na
čerpanie pľostriedkov v súvis-
losti s Plánom obnovy a odol-
nosti. Viac má ísťi na Železnice.
(z) o AuoĺsxÉ Pa^vAvYHMoEľÉ

0rnánenie o konaní riadneho ľalného zhľomaždenia

fuJbvenstvo si'oloôoJti GlEMolĺK as., 5o sĺdlom Toviĺĺ€nJkĺ 7,919 0{ smoleni(e, |ťo 3l{1ĺ851, zapĺsa.n€j.Y okhodnom legiĺri okruného ídu Tmava,

ila. ň'Iozt' oin ĺĺĺej lenJpoloóroťi ľolávi! v súlade 
' 

ushnoYeniami ákona c513/l99l zb.obchodný ákonnft v platnom menía v súlade so íanovami

Spoločnosti

dňa 17.6.202t o 10.00 h

Hlamé údaje z účtovnei ávieĺty k3t. l2' 2020:

Spoločnosti (ďalei len.valné zhromaŽdenie'), hoŕ sa bude konať

v sídle Spolohosti v ĺokovacej miestnosti s týmto pÍ09nmom:

1. 0tv0renie, volb! orgánov ĺiadneho valného zhĺomaždenia

z. vňoĺ'pĺ"íoniŇamk2020,Íiadnaindividuálnaúčomáávĺeĺkak3T.'lĹ2020,spnĺvaaudítoBkÍiadneiindivĺduálnelúčtovnejzĺvierkek3l.12.2020,
návrlr na njčtovanie zisku Ža Íok 2020

l. iiä'iĺo'oň.i"ayoionŕolrreĺčnnoĺizaňk2020,ĺanovĺskoĺknomeindykriadnejindividrlálnejúčtovn€iávieilek31.l2.2020anávňunazúčtovanie
zisku za rok 2020

4. Schválenie ĺiadne| individuálnei účtovnej áÝi€*y k 31. 1 2. 2020 a návrhu na Žúčtovanie ziskĺ za Íok 2020

5. Schyálenie audŕton na overenie Účtovnej závieĺlĺy za rok 202l

6. Voĺbač|enadozome'jndyaĺhviíleniezmluvyoľjĺĺonefunkciesčenomdozomelndy
7' Podnikateľsý plán spoĺočnosti na ĺok 202l
8. Zável

RozJtodujúdm dňom pre Uplatnenie pnáv akcionán aÍäsoĺť sa valného zhmmaždenia, hlaĺovať na' ňom, požadovať na ňom ĺníormáCie a'vysvethnia

a UDlat!ňovať návrtry ie 14. 6. 2021. Prezentiĺda akionáĺov pre účast'na vatnom zhromaždenĺ sa uskutoční dňa 17. 6. 202l v čale od 9.00 h do 9.45 h v mieíe

i 
'-ilä;;i;ai;'h6ňria.nň.Á[,ioniivi*ĺ 

osobaje póvinný sa preukázaťplahým dokhdomtotožnoíi' AkcĺonáÍ pnávni*áosobaje povinný 5a pÍ9uEP!

ôiqi'i-l,ň il.m ĺňĺ'io"út.nóu ĺotoĹĺpiou 
'ypisú 

z'okhoĺnélio registn alebó iného obdobnéio Íegistra.a osoba.konajú(a v mene akdonán právniďei

oiďbv ie oovinná oreukáaťsa olatným dokjjdom tĺožnoĺi. Akcionár sa ijčästňUje valného zhÍomaždenia na vlôstné náklady. Ak<ionárje povinný maťpo celý

os p'ŕt'ĺĺĺomiaýaacie ceity a áodňavaťhygi€niďé opatÍenia uíčené Spotoóroĺbu'

Mená osôb, ktoĺÉ sa navrhu.iú za al€na dozomei ndy spoloôoíi !ú k dispozítĺi akionámm na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote uÍčenej na ľolanie

"inĺĺííäňlzĺinii; 
akdónáĺ má právo vliaóďsíkó'piu romamu osôô,'ktoĺé sa navňujú za denov dozomej ndy s uvedením navrhovanej fr:nkcie pípadne

idl zaslanie nô ním uvedenú adÍ6u nô 
'Yoie 

náklady a nebe4€hnstvo.

Akionáĺ má lrávo nahliadnuťdo úĺtovnej ávied<y podľa 5 l92 ods. l obchZ v sĺdl€ spolohoíi v l€hote určenej na.zvolanie ralnéio rhĺomaŽdenia. Akdonár,

kt''i il;;iiĺď- ;fu1na doruaeľa a kioÚ ĺaáii.na akde Spoločnosti áloÍré pníilo v pĺospeď Spoloinoĺi podľa 5 l84 ods. 3 0bóĹ má pávo vÉadať

si zaiĺänie k3pie účtonej ziĺvie*y m svoi nálilad a nebeipečenstvo na ním Wedenú adresu'

Pouienie o právath akionára, dokuĺnenty a údäje polĺebné pn konanie valného zhĺomaždenia sú k di'pozĺdi na web sĺdle spoločnosti wwuchemolak.sk.

vsmolenidaó dňa 10.5.202l Pĺedĺavenswo(HEjvl0lAKa'r

$Hrl ľŕtrid*!Í
Soolu maietol 29 849 tóó{ €

A: lleobeŽný maietok 16 520 54l €

l|áklady na predaný tovaĺ 41057ne
ó44 534 €

14 l81 469 €
prcdaiadužieb

B.obdný maietok 13 228 580€

0sobnénákladv 4928 092 €

ostatné nĺkladv na hosD. čĺnnď 18 292 104€

oltätné výnolY na hoso. činnost 5370754ŕ

výd. hosood. z hosD. čnnosti 568755€

Wí. hosDod. zfinanĹ činnosti -232785Í

B. € Daň z Drĺimov sDlamá 50 54o €

( l älnvAm'lllpnlP 799 648C Daň z oíimovodložená 9240€

276 190€Výsl. hosood. oo zdanenĺ

xž1o356/o1



oznámenie o konaní riadneho valného zItomaŽdeĺia

Predstavenstvo spoločnosti CHEMOLAK a's'' so sídlom Továrenská 7, glg 04 Smolenice, IČo: 3l41185t,
zapísanej v obchodnom registri olaesného súdu Trnava, odd. Sa, vložka 67lT (ďalej len,,Spúočnosť,,) zvoláva
v súlade s ustanoveniami zákona č.sl3ltggl Zb. obchodný zákonnik v platnom zieru a'v.úlud" .o stanovami
Spo1očnosti

riadne valné zhľomaždenie Spoločnosti (ďalej len,,valné zhĺomažďerue"), ktoré sa bude konať
dť:É l'7 '06.202l o 10:00 hod. v sídle Spoločnosti v rokovacej miestnosti *-ĺy-to pÍogľamom:

1. otvorenie, volba orgĺĺnov riadneho valného zllromaŽdeĺia2' Výročná správa o činnosti za rok2O}O, riadna individuálna účtovná závierkak3l.l2.212q správa audítora
k riadnej individuálnej účtovnej zítvierkek3l.l2.2o2}, náwh na zúčtovanie zisku zarok2)2O3' Správa dozornej rydy o kontrolnej čirurosti za rok 2020, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej
účtovnej zinierke k 3 |'12.2020 a návrhu na zíčtovarue zisl<ĺl za r ok 2O2O

1 Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závíer|<y k 3l .I2.2o2o a návrhu na zúčtovanie zisku za rok 20205. Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky zarok2O2l6. Volba člena dozornej rady a schválenie zmluvy o výkone funkcie s členom dozornej rady7. Podnikateľslcý plĺĺn spoločnosti na rok2O}I
8. Záver

YÝkaz ziskov a stľát
Tržbyzpredajatovaru 8297 966e
Nákladynapredanýtovar 47O5 722e
Tržby z predaja služieb 644 fi4 e
Tržby zpredaja vlast. výTobkov 14 l8l 469 €

Rozhodujúcim dňom _pľe uplatnenie práv akcionáľa zúčastniť sa valného zhromaždenla, hlasovať na ňom,
poŽadovať na ňom iďormácie avysvetlenia a'rplatňovať návrhy je 14.06.202l.Prezentircia akcionarov pré
účasť na valnom zbromaždeni sa uskutoční dňa 17.06.2021 v časó óa q'oo hod. do 9:45 hod. v mieste konania
valného zhromúderua. Ákcionár ýzická osoba je povinný sa preukázať platným dokladom totožnosti. Akcioniár
prrĺvnická osoba je povinný sa preukázať originálom alebo uľadne osrr"dtenou fotokópiou l"ypĺ.,, z obchodného
registra alebo iného o|d9bného registra a osoba konajúca v mene akcionráĺa p'a""i"t"i osoby je povirrná
pr9l*ázď sa platným dokladom totožnosti. Akcionár sa zučastňuje valného zhromaŽďenta na vlasĺré nanuay.
Akcionar je povinný mať po celý čas prekryté horné dýchacie cesty a dodržiavať hygienické opatrenia uľeene
Spoločnosťou.
Mená osôb, ktoré sa navľhujú za člena dozornej rady spoločnosti sú k dispozícii akcioniírom na nahliadnutie vsídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valnéhó zhromúdenta; akcionar má právo vyžiadať si kópiu
zozJ.amu osôb, lĺÍoré sa nawhujú za členov dozornej rady s uvedením navľhovanej funkcie, pľípadne ich zaslanie
na ním uvedenú adresu na svoje nráklady a nebezpečenstvo.
Akcionríľ má právo nahliadnuť do účtovnej závierky podľa $ l92 ods' l obchZ v sídle Spoločnosti v lehote
uľčenej na nlolalie valného zbĺomaždenia. Akcionĺĺr, ttor'ý jé majiteľom akcií na doručitelä a ktoý zriadil na
akcie Spoločnosti záložné právo vprospech Spoločnosti pódľa { ts+ oĺ'' 3 obcltZ, má právo vyžiadať si
zaslanie kópie účtovnej závlerý na svoj niíklad a nebezpečénswo nä ďm uvedenú adresu.
Poučenie o právach akcionĺára, dokumenty a údaje potrJbné pre konanie valného zhromaŽďenla sú k dispozícii na
web sídle Spoločnosti www.chemolak'sk.

V Smoleniciach dňa 10.05.202I Predstavenstvo CHEMoLAK a.s.

Hlavné idaje zúčtovnej závieľky k 3l.I2.2O20:
Súvaha
Spolu majetok 29 849 rc6 e

A. Neobežný majetok
B. obežný majetok
C. Časové rozlíšenie

t6 520 541 e
13 228 580 e

100 045 €

Spolu vlastné imanie a záxäzkyz 29 849 rc6 e
A. Vlastné imanie 16 734 656 e
B' Záv'ťizlq t2 814 862 €
C. Časové rozlíšenie 2gg 648 c

osobné náklady
ostatné náklady na hosp. činnosť
ostatné výnosy na hosp. činnosť
Výsl. hospod. z hosp' činnosti
Výsl. hospod. z finanč. činnosti
Daň z príjmov splatná
Daň z príjmov odložená
Výsl. hospod. po zdanení

4 928 092 e
18 292 rc4 e
5 370 754 e

568 755 €
-232 785 e
50 540 €
9240e

276 190e



@

strana'ĺ/í

podpis akcionára/
splnomocnenca

L--1
I

menovitá
hodnota akcií
opráv ujticich
na hlasovanie

v

1 094771 9,61 930S

počet akcií

329811

Názov/sídlo, meno/bydlisko splnomocnenca

lng.Vladimír Hacaj; V. Clementisa 6642/39, Trnava

sídlo / bydlisko

Trnavská cesta 27lB; Bratislava

Listina rítom ch na riadnom vaInom zhromaždení CHEMOLAK a.s. konanom d a 17.06.2021

názov právnickej
osoby/meno fyzickej

osoby, ktorá je
akcionárom

Prvá strateqická. a.s.

Poznámka:

lng. Tomáš
predseda riadneho valného

I

romaŽdenĺa

ĺ4,
JUDr. Jana

zapisovateľ riadneho valného zhromaŽdenia



Riadne valné zhromaŽdenie

GChemotak CHEMOLAK a. s.
17.06.2021

VáŽení akcionáľi,

dovol'ujem si Vás informovat',

Že na základe prezentácie akcionáľov

sú v okamihu začiatku riadneho

valného zhromaŽdenia

registrovaní akcionári

majúci akcie s menovitou hodnotou

10 947 719,619309 EUR

čo predstavuje

329811

hlasov akcionáľov a

65,7 4920/0

zo základného imania spoločnosti

0yĹ, Ĺ,
sovateľ R JUDr. Jana ostatníková

meno podpis

redseda R
meno

Tomáš Čern
podpis



ľÁvnrĺ
uznesenia č. 1 valného zhľomaždenia

k 1. bodu pľogľamu ľiadneho valného zhľomaždenia
zvolaného na t7.06.202l

otvorenie, vol'ba oľgánov ľiadneho valného zhľomaždenia

Predstavenstvo spoločnosti CHEMOLAK a.s. navľhuje riadnemu valnému zhĺomaždeniu schváliť
nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných akcioniíĺov nasledovné:

uznesenie č.1

Riadne valné zhľomaždenie volí:
o rng. Tomáša Čeľnického za predsedu ľiadneho valného zhľomaždenia
o J[JDľ. Janu Ostatníkovú za zapisovatel'a
. Ing. Romana Šusteka a Ing. Jozefa Šnegoňa za oveľovatel'ov zápisnice
. Ing. Jána Németha a Ing. Petľa Slobodu za osoby poveľené sčítaním hlasov

Smolenice dňa l 0.05.202l

CHEMOLAK a.s.

Ing. Roman Šustek
predseda pľedstavenstva

,-xmg. lomas uenucKy
podpľedseda pľedstavenstva



Riadne valn é zhromaŽdenie

SChenrotak CHEMOLAK a. s.
17.06.2021

1

počet hlasov % zo všetkých hlasov oÁ z prítomných hlasov

Počet 501 620

Počet rítom 329811 65,74920/o

Výsledok hlasovan

ZAná 329811 65,74920/o í000000%

PRoTl návrh 00o/o 0,0000%

zoaŽnĺ 0,00% 0000%

Počet neh úcich h 00% 0,0000%
Počet akcií, za ktore boli

329811 akciis menovitou hodnotou 33 193919 EUR

Pomerná čast' základného imania, kto
odovzdané platne hlasy predstavuj 65,7492%

Celkový počet odovzdaných
329811

ľ RVZ JUDr' Jana ostatníková
meno podpis

seda .- !lomas L;e
meno

Čísĺo hlasovan



sTANovlsKo
pľedstavenstva k 2. bodu pľogľamu ľiadneho valného zhľomaždenia

zvolaného na t7.06,2021

Výročná správa o činnosti za rok2020,
riadna individuálna účtovná zívflerka k 31.12,2020,

spľáva audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31'.12.2020,
návrh na zúčtovanie zisku za rok 2020

Pľedstavenstvo nenavrhuje prijať žiadne uznesenie k 2' bodu progľamu.
Predmetom ľokovania riadneho valného zhromažderua podľa tohto bodu programu bude prednesenie
v'fročnej správy o činnosti spoločnosti za rok 2020, iadnej individuálnej účtovnej závierky k
3I.12'2020, správy audítoľa k riadnej individuálnej účtovnej zŕwierke k 3l.I2.zO20, návrhu na
zúčtovanie zisl<u za rok 2020 a poslrytnutie informácií a vysvetlení akcionáľom, ktoré súvisia s
t-imto predmetom rokovania valného zhľomaŽdenia.

Smolenice dŕn l0.05.202l

CHEMOLAK a.s.

Ing' Roman Šustek
predseda predstavenstva

Ing. Tomáš Čemiclcý
podpľedseda predstavenstva



sPRÁvA DozoRNEJ RADY
o lrontľolnej činnosti za ľolt 2020, stanovisko dozoľnej ľady k ľiadnej ilrdividuátnej

účtovnej závieľke k 31.l2.202a

Dozotná ľada CHEMOLAK a.s., pľedkladá ľiadnemu valnému zluorrraŽdeniu spľávu
o svojej činnosti v spoločnosti so zameľaním na nasledovné oblasti :

1. Snľáva o kontľolnei činnosti dozoľĺei ľadv za ľolĺ 2020
Počas hodnoteného obdobia pľacovala dozoľná ľada v nasledovnomzložpní:
_ Ing. Jozef Šnegoň, pľedsóda dozor"nej ľady
- JUDľ. Valéľia Nĺdelová, členka dozornej ľady
- pani Alena Škĺ'eková, členka dozoľnej ľady od 04.06.2020.

Vľoku 2020 sa uskutočnilo 5 zasadnutí dozornej ĺady. Progľam jednotlivých rokovaní sa
r'iadil schválenýrn plánom práce na ľok 2020 so základným zameranfiĺ na kontĺolu plnenía
uznesení ľiadneho valného zhľomaždenia, činnosť štatutárneho oľgánu, ľozhodujúce oblasti
pôsobenia akciovej spoločnosti v jednotlivých oblastiach jej činnosti.

Dozomá ľada sa pľi svojej kontľolnej činnosti zamerula hlavne na:
o pľiebeŽné hodnotenie dosiahnutých výsledkov v hlavných činnostiach, posúdenie vývoja

ľozhodujúcjch ekonomických ukazovateľov v bežnom a v poľovnatel'nom období;
o pľiebežné hodnotenie plnenia Podnikatel'ského plánu CHEMOLAK a;s., na ľok 2020;
e pľavidelné sledovanie vývoja pľedaja podľajednotlivych distľibučných ciest s dôľazom na

jeho výšku a štľuktúru odbeľateľov;
. vývoj pÔsobenia spoločnosti na slovenskom, českom tľhu a v ostatnom exporte;
o plneníe zámerou podnikatel'ských p!ánov dcéľskych spoločností, vyvoj ich hospodáľenia,

postupy voči odberatel'om pri vyrnáhaní pohl'adávok a úhrady záväzkov;
r pľehodnotenie aktuálneho stavu v oblasti kvaliý, postupov a výsledkov pri vybavovanĺ

ľeklarnácií, sledovanie štľuktury a stavu zásob a najvhodnejšieho rtešenia zásob ý'obkov
pred ukončením zĺručnej lehoý;

o hodnotenie stavu a vývoja pohl'adávok po lehote splatnosti v členení podl'a jednotlivých
odbeľatel'ov a uplatňovaných postupoch pľi ich vymáhaní;

o vecné a finanč'né plnenie investičného plánu;
o záver! z pľevieľky ľiadnej individuálnej účtovnej závieľky spoločnosti uskutočnenej

členmi dozoľnej ľady vykonávajúcej činnosti výboru pľe audit a ich oboznámenia sa so
záxermi v Spľáve nezávislého audítor:a pľe spoločnosť CHEMOLAK a.s., k účtovrrej
závieľke k 3 1 .1'2,20L9:

. komplexnú inťoľmáciu o činnosti dozornej ľady vykonávajúcej činnosti _vyboru pľe audit;
o posúdenie závetgv Spľ{vy nezávislého audítora z oveľenia konsolidovanej úótovnej

závietky spoločnosti CHEMOLAK ä.S., zostavenej v súlade s Medzinaľodnými
štandar'dmi pľe ťtnančné výkazníctvo za tok končiaci 31. decembľa 2a1'9;

o pľerokovanie Podnikatel'ského pláĺu spoločnosti CHEMOLAK a.s. na rok?021
o vyhodnocovanie opatr'ení, ktoľé spoločnosť pľi.iímala v čase pandémie coľonavítusu

COVID-19;
l pľípľava mimoľiadneho valného zľuomaŽdenia spoločnosti CHEMOLAK a.s., s návľhom

ľozhodnutia o skončení obchodovania so všetkými akciami spoločnosti CHEMOLAK a.s.
z emisie ISIN cs0009006'l54 na Buľze cenných papieľov v Bľatislave, a.s.

Podľa pľeľokovávanej pľoblematiky boli na zasadnutia dozoľnej ľady pľizývaď vedúci
jednotlivých úsekov, s ktoými členovia dozomej ľady konzultovali činnost' nimi ľiadených



+

úsekov. Dozorná ľada prijímala uznesenia s odporučaniami pre výkonný manažment s cieľom
dosahovania priaznivých hospodáľskych výsledkov asústavného zlepšovania činnosti
spoločnosti.

V ľámci kontľoly výkonu pôsobnosti predstavenstva boli na jednotlivých zasadnutiach
dozornej ľady pľerokovávané zápisnice zo zasadnutí tohto štatutáľneho oľgánu, doplnené
informáciami pľedsedu dozornej rady, ktoý sa pravidelne zúčastňoval rokovaní
pľedstavenstva. Dozomáradakonštatuje, Že predstavenstvo sa vo svojej činnosti zarnerulo na
presadzovanie strategických ciel'ov konsolidovaného celku, efektívnosť hospodárenia
v daných podmienkach a riešením rozvojových zámeľov jednotlivých spoločnosti. Záznarly
z rokovania predstavenstva sú riadne vedené v súlade s platnými pľávnymi predpismi.

2. Stanovisko dozoľnei radv k riadnei indivi$uálnei účtovnei závieľke k 31.12.2020
a návľhu na zúčtovanie zisku k 31.12.2020

V nadväznosti na výsledky previerky riadnej individuálnej účtovnej závierky
k3LI2.2020' oboznámenia sa so Správou nezávislého audítoľa štatutárnemu orgánu
spoločnosti CHEMOLAK &.S., Zo dňa 3. mája 202|, pľavidelného posudzovania
dosahovaných hospodárskych výsledkov a poznatkov získaných vlastnou kontrolnou
činnosťou v spoločnosti, dozomá ľada súhlasí so stanoviskom audítora INTERAUDIT
GROUP, s.ľ.o.' v zĺeĺí: ,,Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý
a verný obtaz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2020 a výsledku jej hospodáľenia
za rck končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 43112002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov (ďalej len,,zákon o účtovníctve")."

Predstavenstvo spoločnosti CHEMOLAK a.s. pľedložilo dozomej rade v súlade s
článkom X ods.19, písm' d), vo v'ázbe na članok XI ods. 9 písm. e) a člĺĺnok XI ods' 20 Stanov
spoločnosti, návľhy na preskúmanie riadnej individuálnej účtovnej závíerky za rok 2020
a zíčtovania zisku k 3 I .12.2020.

Dozoľná rada, na zálklade qýsledkov vlastnej kontrolnej činnosti a po pľeskúmaní
pľedložených podkladov, odporúča ri adnemu valnému zhĺomaŽdeniu

s chv áliť:
1. riadnu individuálnu účtovnú zävíerl<ĺĺ CHEMOLAK a.s. k3l.|2.2020
2. zúčtovať zisk vo výške 276190,04 EUR nasledovne:

- 10 oÁ zo ziskuroka2020 v hodnote 27 619,00 EUR prideliť do zákorurého rezervného fondu;
- 90 %o zo zis\<ĺlrcka2}2} v hodnote 248 57I,04 EUR zučtovať v pľospech neľozdeleného zisku

minulých rokov.

V súlade s č1. XI ods. 14 Stanov spoločnosti dozomá rada odporučila predstavenstvu,
aby bol ľiadnemu valnému zhľomaždeniu predloŽený návľh na schválenie audítora na
overenie účtovnej závíerky CHEMOLAK a.s. za rok 2021 spoločnosť INTERAUDIT Group,
s.r.o.' so sídlom Sancová ulica 102/A, 831 04 Bratislava, Licencia SKAU č. 168.

Schválené Dozornou radou CHEMOLAK a. s. dňa 14' mája202l.

€n,
Ing. Jozef Šn$ĺ
pľedseda dozornoj ľady



STANOVISKO
pľedstavenstva k 3. bodu pľogľamu ľiadneho valného zhľomaždenia

zvolaného na 17.06.202t

Správa dozornej rady o kontľolnej činnosti za rok2020,
stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závieľke k

31.|2.2020 a návľhu na zúčtovanie zisku zľrok2020

Predstavenstvo nenavrhuje pľijať žiadne uznesenie k 3' bodu programu.
Predmetom rokovania riadneho valného zhľomaždenia podl'a tohto bodu pľogramu bude prednesenie

lpývy dozornej ľady o kontľolĺej činnosti za rok 2020, stanoviska dozornej ľady k riadnej
individuálnej účtovnej závierkek3lL2.2020 a návľhu na zúčtovanie zisku zarok2}2O.

Smolenice dňa 10.05.2021

CHEMOLAK a.s.

Ing. Roman Šusrck
predseda pľedstavenstva

Ing. Tomáš Černiclcý
podpredseda pľedstavenstva



CD

NÁvRH
uznesenia č. 2 valného zhromaždenia

k bodu 4. pľogľamu ľiadneho valného zhľomaždenia
zvolaného na t7 .06.202l

Schválenie ľiadnej individuálnej účtovnej závieľky k 31.12.2020
a návľhu na zúčtoYanie zisku zarok2020

Pľedstavensťvo spoločnosti CIIEMOLAK a.s. navr'huje riadnemu valnému zhromaždeniu schváliť
nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných akcionĺíĺov nasledovné:

uznesenie č. 2

Riadne valné zhľomaždenie schval'uje ľiadnu individuátnu účtovnú závieľku spoločnosti
CHEMOLAK a.s. k 31.12.2020 a návrh na zúčtovanie zisku za rok 2020 nasledovne:

Výsledok odáľenia za ľok 2020po zdanení 276190,04 e
Prídel do zákonného ľezeľvného fondu 27 619,00 C
Zúčtovať na účet nerozdelenÝ zisk mĺnulých rokov 248 57I.04 e

Smolenice dňa 1 0.05'2021

CHEMOLAK a.s

Ing. Roman Šustek
predseda predstavenstva

.- .xmg. lomas uenucKy
podpredseda pľedstavenstva



Riadne valné zhromaŽdenie

SChemotak CHEMOLAK a. s.
17.06.2021

2
počet hlasov % zo všetkých hlasov o/o z pritomných hlasov

Počet hla 501620

Počet 329811 6 7492%

hlasovanla

ZAnávrh 329811 65,74920Á í00'0000%

PRoTl návrhu 0,0000% 0,0000%

zoaŽnt 0,0000% 0000%

Počet nehlasu ich hl 0 0000% 0,0000%
PoČet akcĺí, za ktoré boli odovzdan

éhl 329811 akciis menovitou hodnotou 33 193919 EUR

Pomerná čast' základného imania, kto
odovzdané platne hlasy predstavuj 65,7492íJ/0

Celkový počet odovzdaných
ht 329811

Za sovatel' JUDr. Jana ostatníková B/1,
meno

Predseda ln
,- Ilomas uern

meno

Číslo hlasovan

h

0

0

0



@

Riadne valné zhľomaždenie schval'uje .spoločnosť INTERÁIJDIT Gľoup, s.ľ.o.' so sídlom
Šancová t02ĺA, 831 04 Bratislava, 

-rčo: 
3s 743 409, licencia SKAÚ č. 168, zapísaná

v obchodnom ľegistľi Okľesného súdu Bratislava I, oddiel: Sľo, vložka č. 1696918 za audítoľa
na oveľenie účtovnej závier|ry spoločnostĺ CHEMOLAK a.s.za ľok 2020.

ľÁvnrr
uznesenia č. 3 valného zhľomaždenia

k 5. bodu pľogľamu ľiadneho valného zhľomaždenia
zvolaného na 17 .0 6.202l

Schválenie audítora na overenie účtovnej závieľky za rok 2020

Predstavenstvo spoločnosti ctmMoLAK a.s. navľhuje riadnemu valnému zhromaždeniu schváliť
nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných akcionárov nasledovné:

uznesenie č.3

Smolenice dňa 10.05.2021

CHEMOLAKa.s.

Ing. Roman Šustek
predseda predstavenstva

,-Xmg. romas uenucKy
podpredseda pľedstavenstva



Riadne valné zhromaŽdenie

@Chemotak CHEMOLAK a. s.
17.06.2021

3
počet h lasov % zo všetkých hlasov o/o z pritomných hlasov

Počet 501620

Počet 329811 65,74920/o

ledok hlasova

ZAnávrh 329811 65,74920/o 100,0000%

PRoTl návrhu 0,0000% 000%

zoaŽnĺ 0,0000% 0,0000%

Počet nehlasujúcich h 0,0000%
Počet akcií, za ktoré boli odovzdan

329811 akcii s menovitou hodnotou 193919 EUR

Pomerná čast' základného imania,
odovzdané platne hlasy predstavuj 65,7492%

Celkový poČet odovzdaných p

329811

JUDr' Jana ostatníková
meno

Predseda Tomáš Čern
meno

Čĺslo hlasova



@

ľÁvnrr
uznesenia č. 4 a návrh uznesenia č. 5 valného zhľomaždenia

k 6. bodu pľogľamu ľiadneho valného zhľomaždenia
zvolaného na t7 .06.202t

Vol'ba člena dozoľnej rady spoločnosti,
schválenie Zmluvy o výkone funkcie s členom dozoľnej rady spoločnosti

Predstavenstvo spoločnosti CHEMOLAK a's. navľhuje riadnemu valnému zkromaŽďeniu schváliť
nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných akcionárov nasledovné:

uznesenie č.4
Riadne valné zhromaždenie volí:

o J[JDľ. Valéľiu Nídelovú, dátum narodenia ...................' ľodné číslo ........... bytom

do funkcie člena dozoľnej ľady spoločnosti CHEMOLAK a.s. na funkčné obdobie troch (3) okov
s účinnost'ou odo dňa 17.06.202l.

uznesenie č.5

Riadne valné zhľomaždenie schval'uje zmluvu o výkone funkcie medzi spoločnost'ou
CHEMOLAK a.s. a členom dozoľnej ľady spoločnosti JUDľ. Valéľiou Nídelovou, dátum
narodenia , ľodné číslo ..................., bytom ....... Y znení tvoľiacom pľílohu
tohto uznesenia.

Smolenice dŕn 10'05.2021
CHEMOLAK a.s.

Ing. Roman Šustek
predseda pľedstavenstva

,-xrng. I omas uernlcky
podpredseda predstavenstva



(,

Riadne valné zhromaŽdenie

SChemotak CHEMOLAK a. s.
17.06.2021

4
počet hlasov % zo všetkých hlasov o/o z prítomných hlasov

Počet 50'1620

Počet 329811 65,74920/o

Výsledok hlasovania

329811 7492% í00'0000%

PRoTl návrh 0,0000% 0,0000%

zoaŽat 0,0000% 0000%

Počet ne Úcich h 0,0000% 0000%
Počet akcií, za ktoré boli odovzda

latne h 329811 akcii s menovitou hodnotou 33 193919 EUR

Pomerná čast' základného imania, kto
odovzdané platné hlasy pred 65,7492%

Celkový počet odovzdaných platn

329811

isovatel' JUDr. Jana ostatníková
meno podpis

Číslo hlasova

Predseda Tomáš Černi /á*
meno podpis



Zmluva o výkone funkcie člena dozoľnej ľady
uzatvoľená podl'a $ 66 ods. 3 zákona č,' 51311991 Zb' obchodný zákonník v Znení neskorších

medzi

spoločnost'ou:
obchodné meno: CHEMOLAK a.s.
sídlo: Továrenská 7,9l9 04 Snrolenice
IČo: 31411851
zápis v oR: okresný súd Tmava, odd': Sa, vl' č;.:67lT
zastupená: Ing. Roman Šustek, pľedseda pľedstavenstva

Ing. Tomáš Černic(ý, podpredseda predstavenstva
(ďalej len,,Spoločnost"')

členom dozornej rady:
meno a pľiezvisko: JUDľ. Valéria Nídelová
dátum narodenia:
rodné číslo:
trvale býom:
št. občianstvo:
banka:
IBAN:
(ďalej len,,Člen dozornej rady")

Účastníci tejto zmluvy v súlade s ustanovením $ 20la obchodného zákonníka a vzhľadom ku
skutočnosti, že Člen dozornej rady bol súčinnosťou oď 17'06.2021 ustanovený do funkcie člena
dozornej rady Spoločnosti, zakotvujú v písomnej forme dohodnuý obsah právneho vďahl, na záVJaďe
ktorého bude Člen dozornej rady svoju funkciu vykonávať a zatymúčelom ,,zatvŕrajituto zmluvu:

I.
Všeobecné ustanovenia

l. Rozhodnutím valného zhromaždenia Spoločnosti zo dňa 17.06.2021' bol Člen dozomej ľady
ustanovený do funkcie člena dozornej ľady Spoločnosti s dňom vzriku funkcie od I7.06.202l'

2. Na účely tejto zmluvy sa rozumie:
a. Funkciou funkcia člena dozornej rady Spoločnosti s obsahom podľa Príslušných predpisov,
b. Pravidlami odmeňovania Pravidlá odmeňovania členov oľgánov spoločnosti schválené

mimoriadnym valným zhľomaždením konaným dňa 71.12'2019,
c' Príslušnými predpismi dotknuté všeobecne zánäzné právne pľedpisy a stanovy Spoločnosti

v platnom a účinnom znení.

1



2.

il.
Pľedmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je úpľava vzájomných práv apovinností Spoločnosti a Člena dozoľnej
ľady pri ýkone Funkcie za účelom dosiahnutia efektívneho výkonu Funkcie v súlade
s Príslušnými pľedpismi'
Pri ýkone Funkcie Člen dozornej rady vykonáva všetky úlohy a zabezpečuje všetky činnosti,
ktoré pre člena dozomej rady vyplývajú z Príslušných predpisov. Podpisom tejto anluvy Člen
dozornej rady vyhlasuje, že sa s Príslušnými pľedpismi oboznámil, ich obsah je mu známy
a zaväzlje sa s ich obsahom oboznámiť bez zb,1toéného odkladu pri ich zmenách'

III.
Odmena

2.

Zaiaďny ýkon Funkcie priná|eži Členovi dozomej rady odmena vo ýške ,- € mesačne,
slovom eur, uľčená v súlade Pravidlami odmeňovania.
Pokiaľ je odmena podľa ods' 1 tohto článku podľa príslušných všeobecne záväzných právnych
predpisov na úseku sociálneho poistenia a zdravotného poistenial) predmetom odvodovej
povinnosti, Spoločnosť je povinná nážať z odmeny príslušné odvody na zdľavotné poistenie
a sociálne poistenie' odmena bude zdaňovaná podľa osobitného zákonana úseku daĺí zpľíjmov2)
a v prípade ak tak ustanovuje uvedený zátkon, Spoločnosť je povinná zrážať z odmeny preddavky
na daň.
odmena podľa ods. l tohto článku, upravená spôsobom uvedeným v ods' 2 tohto článku, je
splatná do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci zaktoý sa odmena platí, na účet Člena
dozornej rady špecifikovaný v záúúavi tejto zrrrluvy.
Popri mesačnej odmene podľa ods' 1 tohto článku má Člen dozoľnej ľady náľok aj na iné druhy
odmeny, príplatkov, príp. iných ýhod člena DR, ktoľé ustanovujú Pravidlá odmeňovania. Nárok
na iné druhy odmeny vzniká za podmienok ustanovených Pravidlami odmeňovania'
Clen dozornej ľady má popľi odmene nárok aj na náhľadu primeľaných preukázatelhých nákladov
nutne alebo účelne vynaloŽených v súvislosti s ýkonom Funkcie. Cestovné niáhrady sa Členovi
dozornej rady poskytujú za podmienok uvedených vpredchádzajúcej vete podľa osobitného
zákona'3)

IV.
Pľáva a povinnosti zmluvných stľán

Člen dozomej rady je povinný vykonávať Funkciu s náležitou staľostlivosťou, ktoľá zahÍňa
povinnosť vykonávať ju s odbomou starostlivosťou a v súlade so záujmami Spoločnosti
a všetkých jej akcionárov' Najmä je povinný zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky
dostupné informácie ýkajúce sa predmetu rozhodnutia a pri ýkone Funkcie nesmie
uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami Spoločnosti.

1| Zákon č. 461ĺ2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 58ot2oo4 Z. z. o zdravolnom poistení
v znení neskorších predpisov.

2)Zäkon č. 595/2oo3 Z. z. o dani z príjmov znení neskonšÍch predpĺsov.

3) zákon č,,283t2oo2 Z' z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
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2. Člen dozornej rady je viazaný uzneseniami valného zltomažďenia Spoločnosti, ak táto zmluva
alebo Príslušný predpis neustanovuje inak.

3. Ak Clen dozornej rady spôsobom podl'a ods. l tohto článku zisti, že výkonom uznesenia valného
zhromaždenia Spoločnosti by mohla vzníknúť škoda alebo iná ujma, je povinný bez zbytočného
odkladu prijať primerané opatrenia, najmä o moŽných škodlívych následkoch informovať
príslušné oľgány Spoločnosti.

4' Ak Člen dozornej rady spôsobom podľa ods' l tohto článku zisti, že uznesenie valného
zl'romaŽďenia Spoločnosti je v rozpoľe s Pľíslušnými predpismi, v dôstedku čoho podľa jeho
odborného posúdenia nie je podľa osobitného zákonaa) umesením viazaný, je povinný bez
zbytočného odkladu prijať primerané opatrenia za účelom zabránenia vzniku škody alebo inej
ujmy a informovať o nich príslušné orgány Spoločnosti.

5' Člen dozornej radyje povinný vykonávat'Funk"iu osobne.

v.
Zodpovednost'za škodu

1. Člen dozornej rady, ktoý porušil svoje povinnosti pľi ýkone svojej Funkcie, je povinný nahĺadiť
škodu, ktoru fým Spoločnosti spôsobil spoločne a nerozdielne s ostatnými členmi dozornej rady,
uktoqých sú dané predpoklady vzniku zodpovednosti za škodu. Člen dozomej rady je povinný
nahradiť škodu, ktorá Spoločnosti vznikne najmä, avšak nielen, konaním alebo nekonaním
špecifikovaným osobitrrým zákonom.5)

2' Člen dozomej rady nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že postupoval pri ýkone svojej
pôsobnosti s odbornou staľostlivosťou a v dobľej viere, že koná v záujme Spoločnosti. Člen
dozoľnej rady nezodpoveďá za škodu spôsobenú Spoločnosti konaním, ktoým vykonával
uznesenie valného zhromaždenia; to neplatí, ak je uznesenie valného áromaždenia v ľozpoľe
s Príslušnými pľedpismi. Člena dozornej ľady nezbavuje zodpovednosti, ak jeho konanie schválila
dozorná rada.

3' Člen dozornej rady berie na vedomie, že sa na neho vďahuje poistenie zodpovednosti za škodu
spôsobenú členmi orgánov spoločnosti na zátklaďe poistnej zmluvy uzavretej s Allianz _ Slovenská
poisťovňa, a's' a to za podmienok uvedených v predmetnej zmluve.

vI.
Povinnost' mlčanlivosti

1. Člen dozornej rady je povinný zachovitvať mlčanlivosť o dôverných informáciách a
skutočnostiach, ktoých pľezľadenie tretím osobám by mohlo Spoločnosti spôsobiť škodu alebo
ohľoziť jej záujmy alebo záujmy jej akcionárov.

2. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa vďahuje aj na povinnosť Člena dozomej ľady posúdiť
spôsobom podľa čl. IV ods' 1 tejto zmluvy požiadavku akcionára na poskytnutie infoľmácie
a následne postupovať podl'a Príslušných predpisov.

a)Ustanovenie$200ods.3vspojenís$'l94ods'7zákonač.513/1991Zb.obchodnýzákonníkvzneníneskoršíchpredpisov

5)Ustanovenie$200ods.3vspojenÍs$194ods.6zákonač.513/199'|Zb.obchodnýzákonnĺkvzneníneskoršíchpredpisov
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VII.
Zákaz konkurencie

1. Ak z Pľíslušných predpisov nevyplývajú ďalšie obmedzenia, Člen dozomej rady nesmie:
a. vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obclrody, ktoré súvisia s podnikateľskou

činnosťou Spoločnosti,
b. sprostľedkuvať pre iné osoby obchody Spoločnosti,
c' zričastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzenýmručením a
d. vykonávať činnosť ako štafutáľny orgĺlĺ alebo člen štatutámeho alebo iného orgánu inej

právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o spoločnosť, na ktorej
podnikaní sa zučastňuje Spoločnosť.

2. V prípade porušenia niektorého zákanlpodl'a ods. l tohto článku zo strany Člena dozornej ľady je
Spoločnosť opľávnená požadovať, aby Člen dozornej ľady vydal prospech z obchodu, pri ktoľom
porušil zákazkonlanľencie, alebo pľeviedol tomu zodpovedajúce práva na Spoločnosť. Tým nie je
dotknuté právo na náhradu škody'

3. Práva Spoločnosti podľa ods' 2 tohto článku zan1kaj'Ú, ak sa neuplatnit u Člena dozornej ľady do
troch mesiacov odo dňa, keď sa Spoločnosť o tejto skutočnosti dozvedela, najneskôr však
uplynutím jedného ľoka od ich vzniku. Tým nie je dotknuté právo na náhľadu škody.

VIII.
Zánik zmluvy

l. Táto zmluva zaniká dňom zániku Funkcie.
2. Členovi dozornej rady zanikne Funkcia najmä:

a. odvolaním valným zhľomaždením Spoločnosti za podmienok uvedených v Pľíslušných
predpisoch,

b. vzďanlm sa Funkcie za podmienok uvedených v Pľíslušných predpisoch,
c' uplynutím času trvania Funkcie za podmienok uvedených v Príslušných predpisoch,
d. zánikom Spoločnosti bez právneho náshrpcu,
e. smďou.

3. V pľípade zániktl' tejto zmluvy v dôsledku zániku Funkcie inak ako spôsobom podľa ods. 2 písm'
d) alebo e) tohto článku je Člen dozomej rady povinný upozorniť Spoločnosť na opatrenia, ktoré
je potrebné bezodkladne prijať za účelom zabrínenia vzniku alebo rozšírenia škody Spoločnosti
alebojej akcioniírom.

4' Nároky vzniknuté z konania alebo nekonania Člena dozomej rady do zánilĺu tejto zmluvy
a v pľípade podľa ods. 3 tohto článku nie sú zánikom tejto zmluvy dotknuté. Ustanovenia č1. VI
ods. 1 tejto zmluvy je Člen dozornej rady povinný dodržiavať aj po zániku tejto zĺrluvy.

IX.
Oznamovanie a doľučovanie

1. Zmluvné strany sú povinné si navzájom písomne oznamovať Zĺnenu všetlcých údajov uvedených
v tejto zmluve, ktoré sú potrebné pre plnenie práv apovinností účastníkov, najmä zmenu údajov
uvedených v zátblavi tejto znluvy.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písornnosti v súvislosti s touto zľnluvou budú doručovať
poštou alebo kuľiéľom na adresy uvedené vzáhlaví tejto zmluvy' ak nie je oznámeĺá iná adľesa
podľa ods' 1 tohto článku.

3. Písomnosť je možné doručiť aj osobne; v tom prípade je potrebné písomnosť doručiť na strane
Clena dozomej rady jemu osobne a na stľane spoločnosti členovi predstavenstva alebo
prokuľistovi Spoločnosti, ľesp. inej osobe, ktorá je v mene Spoločnosti oprávnená prevziať
písomnosť.
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4. Ak písomnosť nie je možné doručiť poštou alebo kuľiérom účastníkovi zmluvy na adľesu uvedenú
v ods' 2 tohto článku' povaŽuje sa písomnost' vrátením nedoručenej zásielky za doručenú' a to aj
vtedy' ak sa o tom adresát nedozvie. Písomnosť sa povaŽuje za doručenú aj vtedy, ak ju adresát
odmietne prevziať.

5. Písomnosti na základe tejto zmluvy je možné doručovať aj elektronickou poštou na adresy, ktoré
si účastníci navzájom oznámia. V prípade písomností ýkajúcich Sa Zmeny alebo zrušenia tejto
zmluvy musí byť spľáva doručená elektronickou poštou vždy potvrdená aj doručením písomnosti
podľa ods. 2 až4 tohto článku'

X.
Záverečné ustanovenia

1. Ak sa ktorékol'vek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným, nemá to vplyv na zvyšné
ustanovenia tejto zmluvy, ktoré zostávajú v platnosti. Zmluvné strany sa budú v dobrej viere
usilovať, aby úplne alebo čiastočne neplatné ustanovenie nahĺadili platným, ktoľé by sa svojim
obsahom najviac približovalo neplahrému ustanoveniu' pričom toto nahľadenie sa vykoná v súlade
s účelom tejto zmluvy' Do nahľadenia podľa pľedchádzajúcej veý sa bude dotknuý právny vzťah
spravovať ustanoveniami Pľíslušných predpisov, ktoré sú povahou alebo účelom najbližšie
dotknutému ustanoveniu'

2' Zrušenie alebo nahradenie všeobecne záväzných pľávnych pľedpisov, na ktoľé odkazujú
ustanovenia tejto zmluvy nemá vplyv na platnosť pľedmetných ustanovení tejto anrluvy. Namiesto
zrušeného pľávneho pľedpisu sa použije právny predpis, ktoý pôvodnú právnu úpľavu naltádza.

3. Táto zmluva je vyhotovená vdvoch ro'ľnopisoch, zktoých jeden obdrží Spoločnosť ajeden
obdrží Clen dozornej rady.

4. Túto znluvu možno meniť a dopÍňať len písomným dodatkami podpísanými oboma jej
účastníkmi' Na zmenu obsahu tejto zmluvy sa vyžaduje predchádzajúci súhlas valného
zhr omaŽďenia Sp olo čno s ti.

5' Pľávne vďahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami zákoĺa č. 513lI99ĺ
Zb' obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, inými dotknuĺými všeobecne zátväznými
právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej ľepublike a stanovami Spoločnosti.

6. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma účastníkmi' Zmluva nadobúda účinnosť dňom
kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok:
a. Členovi dozornej rady vznikla Funkcia,
b. tuto zmluvu schválilo valné zhľomaždenie Spoločnosti,
c' táto zmluva nadobudla platrrosť.

7 ' Zmluvné strany si zmluvu pred jej podpisom prečítali, je pre nich určitá a zrozumiteľná
a vyjadruje ich slobodnú avážnu vôl'u. Na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

Smolenice, dŕn l7 .06.202I

spoločnosť
CHEMOLAK a.s

člen dozornej rady

Ing. Roman Šustek
predseda predstavenstva

.,xrng. I omas uenucKy
podpredseda predstavensWa

JUDr' Valéria Nídelová
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@
Rladne valn é zhromaŽdenie

Chemolak CHEMOLAK a. s.
17.06.2021

5
počet hlasov % zo všetkých hlasov o/o z prÍtomných hlasov

Počet 501 620

Počet 329811 65,74920/o

ledok hlasova

ZA návrh 329811 65,74920/o 100,0000%

PRoTl návrhu 0,00% 0,0000%

zoRŽnl 0,00% 000%

Počet nehlasu cich hl 0,0000% 0,0000%
Počet akciÍ, za ktoré boli odovzdan

3298'ĺ1 akcii s menovitou hodnotou 33 193919 EUR

Pomerná čast' základného imania,
odovzdané platne hlasy predstavuj 65,74920/0

Celkový počet odovzdaných pl

329811

ľ RVZ JUDr. Jana ostatníková k"/
meno podpis

Predseda Tomáš Černic
meno podpis

Číslo hlasova



STANOVISKO
predstaYenstva k 7. bodu pľogľamu ľiadneho valného zhromaždenia

zvolaného na 12.06.2019

Podnikatel'ský plán spoločnosti na ľok 2021

Predstavenstvo nenavrhuje prijať žiadne uznesenie k 7. bodu programu.
Predmetom ľokovania riadneho valného zÍlromaždenia podľa tohto bodu pľogramu bude obozrámenie
akcionĺĺĺov s podnikateľslcým plrínom spoločnosti CHEMoLAK a.s. na rok 202I aposlcytnutie
informácií a vysvetlení akcionárom, ktoľé súvisia s ýmto pľedmetom rokovania valného
zhromaždeĺĺa'

Smolenice dŕ,a l0.05.202l

CIIEMOLAKa.s

Ing. Roman Šustek
pľedseda predstavenstva

Ing. Tomáš Čemiclcý
podpredseda pľedstavenstva
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