
Obchodné meno:
Sídlo:
Miesto konania:
Dátum a čas konania:

Zápisnica
o pľiebehu ľiadneho valného zhľomaždenia

CHEMOLAK a.s. (ďalej ako spoločnost)
Továrenská 71919 04 Smolenice
ľokovacia miestnosť v sídle Spoločnosti
04.06.2020,10:00 hod.

Pľogram:
1. otvorenie, volba orgánov riadneho valného zttomažderua
2. Volba členov predstavenstva, určenie predsedu a podpredsedu predstavenstva
3. Výročná správa o čiĺľrosti za rok 2019, iadna individuálna účtovná závierka k3I.I2.20I9,

správa audítora kriadnej individuálnej účtovnej zŕwierke k3I.I2.20I9, náwh na zúčtovanie
straty zarok 2019

4. Správa dozornej rady okontľolnej činnosti za ĺok 2019, stanovisko dozomej rady kriadnej
individuálnej účtovnej záníerkek3l'12.2019 a náwhu na zúčtovaníe stľaty zarok20I9

5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej zŕwierky k31.I2.20I9 a návrhu na zúčtovanie straty za
rok 2019

6. Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky zarok2020
7 ' Schválenie zmluvy o výkone funkcie s členom dozornej rady
8. Podnikatel'slcý plán spoločnosti narok2020
9. Záver

K 1. bodu pľogľamu:
otvoľenie. vol'ba orgánov ľiadneho valného zhľomaždenia

Riadne valné zhĺomaŽderue (ďalej ako RVZ) otvoril o 10:00 hod. Iĺrg. Tomáš Černiclcý, podpredseda
predstavenstva a ýkonný riaditel', ktorý konštatoval, že je osobou poverenou pľedstavenstvom
spoločnosti vedeďm RVZ do zvolenia predsedu RVZ podl'a $ l88 ods. 1 veta druhá obchodného
zákonníka a čl. VIII ods. 7 stanov Spoločnosti.
Ing. Tomáš Čemichý privítal prítomných a skonštatoval, že boli splnené všetky podmienky na
konanie tohto RVZ v zmysle ustanovení príslušných pľávnych pľedpisov a stanov spoločnosti -
uveľejnením oznámetia vdenníku Pľavda dňa'04.05.2020' na webovom sídle spoločnosti,
v Centľálnej evidencii regulovaných iďormácií Náľodnej banky Slovenska a na uradnej tabuli
spoločnosti od 04.05.2020. Oznámerue o konaní RVZ je prílohou č. 1 zápisnice.
Všetky materiály, ktoré budú predmetom rokovania ĺa RYZ, boli akcionárom k dispozícii
k nahliadnutiu v sídle spoločnosti atíeŽna webovom sídle spoločnosti.
Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva na účasti akcionára na RVZ je podl'a $ 180 ods. 2
obchodného zákonníka tretí deň predchádzajúci dňu konania RVZ, tj' deň 01'06.2020.
Pľezentácia akciotúrov sa uskutočnila v mieste konania RVZ dňa 04.06.2020 v čase od 9:00 h do 9:45
h.
V oznámení o konaní RVZ boli akcionári upozornení a riadne poučení o svojich právach podl'a $ 180
ods. 1, podlä $ 181 ods. 1, podlä $ 184 ods. 1 a podlä $ 190e obchodného zákonníka.
Udaje a úplné znenie dokumentov, ktoré sa budú prerokuvať v rámci progľamu RVZ podl'a ust. $ 184a
ods. 2 písm. a) až e) obchodného zákonníka boli zverejnené na webovom sídle spoločnosti
www.chemolak.sk.
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Ing. Tomáš Černiclcý oboznámil prítomných akcionárov spoločnosti' že na začiatku RVZ sú prítomní
akcionári s počtom 346 066 ks akcií s menovitou hodnotou akcií 1 I 487 286,772654 €, tj. s počtom
hlasov 346066 (1 akcia vnominálnej hodnote 33.193919 € predstavuje 1 hlas) čo predstavuje
68,9897 %o na záHadnom imaní spoločnosti. Listina prítomných akcionáľov je prílohou č,.2 zápisruce.

Ing' Tomáš Černiclcý vyhlásil, že sa pristúpi k volbe orgánov RYZ aoboznámil prítomných, že podl'a
stanov spoločnosti dáva hlasovať najprv spoločne o všetlcých kandidátoch nawhnutých
pľedstavenstvom, pričom na prijatie ľozhodnutia RVZ postačuje väčšina hlasov prítomných
akcionárov.
Ing. Tomáš Černiclcý oznámi|, že o volbe oľgánov RVZ sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod
poradoým číslom 1, pľičom predstavenstvo navľhuje zvoliť za predsedu RVZ Ing. Tomáša
Čemického, za zapisovatel'ku JUDr. Valériu Nídelovú, za overoyatelbv zápisnice Ing' Romana
Šusteka a Ing. Jozefa Šnegoňa, za osoby poverené sčítavaním hlasov Ing. Jána Németha a Ing. Petľa
Slobodu.
Následrre pľebelrlo lrlasovanie o pľedloženotn rrávrlru, po ktoľotrr Irrg. Tollraš Čer:rúclcý vylúásil
výsledky hlasovania:
a) na hlasovaní boli prítomní akcionari s celkovým počtom akcií' 346 066 ks predstavujúcich

346 066 platných hlasov, teda 68,9897 Yo zál<Laďného imania spoločnosti,
b) za schválenie pľedloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 346 066 hĺasov, teda

100'00 % z celkového počtu prítomných hlasov,
c) proti schváleniu predloženého návľhu hlasovali akcionáľi vlastniaci 0 hlasov, teda 0,00 %

z celkového počtu prítomných hlasov,
d) hlasovania sa zďrŽa|i akcionári vlastniaci 0 hlasov, teda 0,00 oÁ z celkového počtu prítomných

hlasov.

Ing' Tomáš Černiclcý skonštatova I, Že RY Z prij alo

uznesenie č. 1:

Riadne valné zhľomaždenie volí:
. rng. Tomáša čeľnického za pľedsedu ľiadneho valného zhľomaždenia,
o J(IDľ. Valériu Nídelovú za zapisovatel'ku,
. InB. Romana Šusteka a Ing. JozeÍaŠnegoňa za overovatel'ov zápisnice,
. Ing. Jána Németha a Ing. Petľa Slobodu za osoby poveľené sčítaním hlasov.

Pľedseda RVZ Ing. Tomáš Černiclcý pod'akoval akcionárom za prejavenú dôveru a uviedol, že ďalej
sa bude pokračovať bodom 2. Programu RVZ.

K bodu 2. pľogľamu:
Vol'ba členov pľedstavenstva. uľčenie pľedsedu a podnľedsedu pľedstavenstva

Predseda RVZ Ing. Tomáš Černiclcý oznámil, že zozfam kandidátov na funkciu členov
predstavenstva a návrh na určenie predsedu predstavenstva a podpredsedu pľedstavenstva bol
kdispozícii akcionárom na nahliadnutie vsídle spoločnosti atiež ĺa webovom sídle spoločnosti
v rámci zverejnených návľhov uznesení.
Predseda RVZ Ing. Tomáš Černiclcý požíadal akcionárov, aby hlasovali onávrhu na volbu členov
predstavenstva spoločnosti a na určeníe predsedu a podpľedsedu pľedstavenstva. o návrhu sa bude
hlasovať hlasovacím lístkom pod poradoým číslom 2, pričom navľhované uznesenie znie:
Riadne valné zhromaždenie:

Romana rodné čísloI, bytomI
Tomáša nar. dňa I, rodné číslo býom

I, ľodné číslo

volí:

Ivana Bednára, nar' dňa
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do funkcie členov pľedstavenstva spoločnosti CHEMOLAK a.s. na funkčné obdobie piatich (5)
rokov s účinnosťou od 06.06.2020
2) určuje:
a Romana nar. dňa rodné číslo bytom

za predsedu predstavenstva spoločnosti CHEMOLAK a's
na funkčné obdobie piatich (5) rokov s účinnosťou od 06.06.2020

Tomáša Černického, nar. dňa I' rodné číslo býoma

za pocĺpredsedrr pľeclstavenstva spoločnosti CHEMOLAK a.s, na fi.tnkčné
obdobie piatich (5) rokov s účinnosťou od 06.06.2020

Následne prebehlo hlasovanie o predloženom návrhu, po ktoľom predseda RVZ Ing. Tomáš Černiclcý
vyhlásil ýsledky hlasovania:
a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcii 346 066 ks pľedstavujúcich

346 066 platných hlasov, teda 68,9897 oÁ zá|<Laďného imania spoločnosti,
b) za schválenie pľedloženého návľhu hlasovali akcionári vlastniaci 346066 hlasov, teda

100'00 % z celkového počtu prítomných hlasov,
c) pľoti schváleniu predloženého návľhu hlasovali akcionáľi vlastniaci 0 hlasov, teda 0,00 %

z celkového počtu prítomných hlasov,
d) hlasovania sa zdrža|i akcionári vlastniaci 0 hlasov, teda 0,00 oÁ z celkového počtu prítomných

hlasov.

Predseda RVZ Ing. Tomáš Čemiclcý skonštatova|, žeRYZprijalo

uznesenie č.2:
Riadne valné zhľomaždenie:
I volí:

Romana naľ. dňa rodné číslo bytom

Tomáša nar. dňa I, ľodné číslo bytom

Ivana nar. dňa ľodné ĺĺ.lo I, bytom

do funkcie členov pľedstavenstva spoločnosti CHEMOLAK a.s. na funkčné obdobie
piatich (5) rokov s účinnost'ou od 06.06.2020
2) uľčuje:

Romana naľ. dňa ľodné čísloI,bytom-
za predsedu predstavenstva spoločnosti

CHEMOLAK a.s. na funkčné obdobie ľokov s účinnost'ou od 06.06.2020
a Tomáša naľ. dňa ľodné číslo bytom

a

za podpľedsedu pľedstavenstva spoločnosti
CHEMOLAK a.s. na funkčné obdobie piatich (5) ľokov s účinnost'ou od 06.06.2020

K bodu 3. pľogľamu:
VÝľočná spľáva o činnosti za ľok 2019. ľiadna individuálna účtovná závieľka k 31.12.2019.
spľáva audítora k ľiadnei individuálnei účtovnei závieľke k 31.12.2019. návľh na zúčtovanie
stľatv za ľok 2019.

Pľedseda RVZ Ing. Tomáš Černiclcý požiadal pľedsedu pľedstavenstva Ing' Romana Šusteka
oprednesenie výľočnej správy očinnosti za rok 2019, riadnej individuálnej účtovnej závieľky k
3l.l2.20I9 a návrhu na zúčtovanie straty za rok20t9.
Predseda predstavenstva lng. Roman Šustek pľedniesol výľočnú správu o čirľrosti zarok2O19 ariadnu
individuálnu účtovnú závierku k3I.I2.20l9 a návrh na zúčtovanie stľaty zarok20I9.
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Predseda RVZ Ing. Tomáš Černiclcý požiadal pľedsedu dozomej ľady Ing. Jozefa Šnegoňa
o pľednesenie správy audítoľa k riadnej individuálnej účtovnej závierkek3l'12.2019,
Predseda dozornej ľady Ing. JozefŠnegoň predniesol správu audítora kriadnej individuálnej účtovnej
záxierkek3I.I2.20I9.
Predseda RVZ Ing. Tomáš Černiclcý udelil priestoľ akcionáľom požadovať informácie a vysvetlenia
alebo pľedniesť náwhy súvisiace s pľedmetom rokovania.
otázlq akcionára zodpovedali pľedseda predstavenstva Ing. Roman Šustek a člen predstavenstva Ing.
Tomáš Cerniclcý.
Pľedseda RVZ Ing. Tomáš Černiclcý skonštatoval, že prerokovávanie tohto bodu pľogramu je
ukončené.

K bodu 4. pľogľamu:
Spľáva dozoľnei ľadv o kontrolnei činnosti za ľok 2019. stanovisko dozoľnei ľadv k ľiadnei
individuálnei účtovnei závieľke k31.12.2019 a návľhu na zúčtovanie stľaty za ľok2019

Predseda RVZ krg. Tomáš Černiclcý požiadal predsedu dozornej rady Ing. Jozefa Šnegoňa
oprednesenie správy dozornej rady o kontľolnej činnosti za rok 2019, stanoviska dozomej rady k
ľiadnej individuálnej účtovnej závierkek3l.12.2019 a náwhu na zúčtovanie stľaty zarok20l9.
Predseda dozornej rady Ing. JozefŠnegoň predniesol spľávu dozornej ľady o kontľolnej čiĺľrosti zarok
2019, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 3LI2.20l9 a náwhu na
ľozdelenie ziskuza rok 2019'
Pľedseda RVZ Ing. Tomáš Čemiclcý udelil priestor akcionárom požadovať informácie a vysvetlenia
alebo predniesť návľhy súvisiace s predmetom rokovania.
Z dôvodu, že neboli pľednesené Žiadne požiadavky akcionáľov na poslqltnutie iďormácií a vysvetlení,
ani neboli podané Žiadne náwhy súvisiace s prerokovávaným bodom programu' predseda RVZ
Ing. Tomáš Černiclcý skonštatoval, že prerokovávanie tohto bodu programu je ukončené.

K bodu 5. pľogľamu:
Schválenie ľiadnei individuálnei účtovnei závieľlĺľ k 31.12.2019 a návľhu na zúčtovanie stľaty
zarok2019

Pľedseda RVZ Ing' Tomáš Černiclcý uviedol, Že vzhľadomna to, Že akcionári už boli oboznámení so
znením riadnej individuálnej účtovnej zžwierl<y k 3I.122019 a návrhu na zúčtovanie straty za rok
20|9 v bode 3. programu tohto RVZ a súčasne mali možnosť požadovať informácie avysvetlenia a
pľedniesť vlastné návľhy súvisiace s predmetnýnni bodmi, tak sa pristupi priamo k hlasovaniu.
Predseda RVZ Iĺrg' Tomáš Čemiclcý oznámil, že o schválení riadnej individuálnej účtovnej zťtvierky k
3l.l2.20t9 a náwhu narozdelení zisku za ľok 2019 sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod
poradoým číslom 3, pričom navrhované uznesenie znie:
Riadne valné zhromaŽderue schval'uje riadnu individuálnu účtovnú závieľku spoločnosti
CHEMOLAK a.s' k 31.12.2019 a návľh na zúčtovanie straty za ľok 2019 nasledovne:

Výsledok hospodárenia zarok2019 po zdaneni -267 6$ e
Zttétovať na účet nerozdelená stľata minulých rokov -267 6$e

Následne pľebehlo hlasovanie o predloženom návrhu, po ktorom pľedseda RVZ Ing' Tomáš Čemichý
vyhlásil ýsledky hlasovania:
a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcii 346 066 ks predstavujúcich

346 066 platných hlasov, teda 68,9897 Yo záHadného imania spoločnosti,
b) za schválenie pľedloženého návľhu hlasovali akcionári vlastniaci 346 066 hlasov, teda

100'00 % z celkového počtu prítomných hlasov,
c) proti schváleniu predloženého návľhu hlasovali akcionári vlastniaci 0 hlasov, teda 0,00 %

z celkového počtu pľítomných hlasov,
d) hlasovania sa zdrŽali akcionári vlastniaci 0 hlasov, teda 0,00 oÁ z ce|kového počtu prítomných

hlasov.
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Yýsledok hospodáľenia za rok 2019 po zdanení -267 643€,

Zúčtovať na účet neľozdelená stľata minulÝch ľokov -267 643C

Predseda RVZ Ing. Tomáš Černiclcý skonštatova|, Že RY Z prijalo :

uznesenie č.3

Riadne valné zhľomaždenie schval'uje ľiadnu individuálnu účtovnú závieľku spoločnosti
CHEMOLAK a.s. k3l.12.2019 a návľh na zúčtovanie zarok2019 nasledovne:

K bodu 5. pľogľamu:
Schválenie audítoľa na oveľenie účtovnei závierkv za ľok 2020

Predseda RVZ Ing. Tomáš Černictcý poŽíadal predsedu pľedstavenstva Ing. Romana Šusteka
o pľednesenie návrhu na schválenie audítoľa na overenie účtovnej závierl<y zarok2020.
Piedseda predstavenstva Ing. Roman Šustek pľedniesol návrľr na schválenie audítoľa na overenie
účtovnej zénierky za rok 2020'
Predseda RVZ krg. Tomáš Čemiclcý udelil priestoľ akcionárom požadovať informácie a vysvetlenia
alebo predniesť návrhy súvisiace s predmetom rokovania.
Predseda RVZ Ing. Tomáš Čemiclcý ozĺámi|,že o schválení audítoľa na overenie účtovnej závierl<y za
rok 2020 sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 4, pričom navrhované
uznesenie znie:
Riadne valĺé zhromaŽdenie schval'uje spoločnosť INTERAUDIT Group, s.r.o.' so sídlom Šancová
lo2/A,831 04 Bľatislava, lČo: gs 743 4og,licencia SKAU č. 168, zapisaná vobchodnomregistri
okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sľo, vložka č. 16969lB za alditora na oveľenie riadnej
individuálnej účtovnej závíerky, konsolidovanej účtovnej závierky, výľočnej správy akonsolidovanej
výľočnej správy CHEMOLAK a.s. zarok2020.
Následne prebehlo hlasovanie o predloŽenom návrhu, po ktorom predseda RVZ Ing. Tomáš Černiclcý
vyhlásil ýsledky hlasovania :

a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkoým počtom akcii 346 066 ks predstavujúcich
346 066 platných hlasov, teda 68,9897 oÁ záhJadného imania spoločnosti,

b) za schválenie predloŽeného návľhu hlasovali akcionári vlastniaci 346066 hlasov, teda
100'00 % z celkového počtu prítomných hlasov,

c) proti schváleniu pľedloženého náwhu hlasovali akcionáľi vlastniaci 0 hlasov, teda 0,00 %
z celkového počtu prítomných hlasov,

d) hlasovania sa zdrŽali akcionári vlastniaci 0 hlasov, teda 0,00 oÁ z celkového počtu prítomných
hlasov.

Pľedseda RVZ Ing' Tomáš Černiclcý skonštatoval, Že RY Zprijalo

uznesenie č.4:

Riadne valné zhľomaždenie schval'uje spoločnost' INTERAIJDIT Group, s.ľ.o.' so sídlom
Šancová 102/Ä' 831 04 Bľatislava, 

-Ičo: 
35 743 409, licencia sKAÚ č. 168, zapísaná

v obchodnom ľegistľi okresného súdu Bľatislava I, oddiel: Sľo, vložka č.16969ĺB za audítoľa na
oveľenie ľiadnej individuálnej účtovnej závieľky, konsolidovanej účtovnej závieľky, výľočnej
spľávy a konsolidovanej výľočnej spľávy CHEMOLAK a.s. zarok2020.

stľana 5/7



K bodu 7. programu:
Schválenie zmluw o výkone funkcie s členom dozoľnei ľadv

Predseda RVZ Ing. Tomáš Černiclcý oboznámil akcionárov spoločnosti, že v dňoch 22. 04. _
23.04.2020 sa uskutočnili volby člena dozornej rady voleného zamestnancami spoločnosti.
Do funkcie členlcy dozornej rady volenej zamestnancami bola zyolenáp. Alena Škľeková.
Predstavenstvo spoločnosti predkladá P.vZ návľh na schválenie zmluvy o ýkone funkcie člena
dozornej rady. Zlĺl7uvabola zverejnená na web sídle spoločnosti od 04'05.2020 do konaniaRYZ.
Pľedseda RVZ Ing. Tomáš Černiclcý udelil pľiestoľ akcionárom požadovať informácie a vysvetlenia
alebo predniesť návrhy súvisiace s predmetom rokovania.
Pľedseda RVZ hg. Tomáš Černiclcý oznámi|, že o schválení zmluvy o ýkonu funkcie člena dozornej
ľady sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poľado',rým číslom 5, pričom nawhované uznesenie
ztlje;
Riadne valné zhľomaždenie schval'uje zmluvu o ýkone funkcie medzi spoločnosťou CHEMOLAK
a.s. a členom dozornej ľady spoločnosti p. Alenou Škľekovo.', dátum narodenia 07.07.1968, rodné
číslo 68570717029, bytom Horné orešany é. 279, PsČ 919 03 v znení tvoriacom prílohu tohto
uznesenia.

Následne prebehlo hlasovanie o predloženom návrhu, po ktorom predseda RVZ Ing. Tomáš Černiclcý
vyhlásil ýsledky hlasovania:
a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkoým počtom akcií 346 066 ks pľedstavujúcich

346 066 platných hlasov, teda 68,9897 oÁ zákJadného imania spoločnosti,
b) za schválenie predloženého náwhu hlasovali akcionári vlastniaci 346066 hlasov, teda

100'00 % z celkového počtu prítomných hlasov,
c) proti schváleniu predloŽeného návľhu hlasovali akcionári vlastniaci 0 hlasov, teda 0'00 %

z celkového počtu prítomných hlasov,
d) hlasovania sazdrŽali akcionári vlastniaci 0 hlasov, teda 0,00 oÁ z celkového počtu prítomných

hlasov.

Pľedseda RVZ krg' Tomáš Černiclcý skonštatova|, že RY Z pľij alo

uznesenie č.5

Riadne valné zhľomaždenie schval'uje zmluvu o výkone funkcie medzi spoločnost'ou
CHEMOLAK a.s. a členom dozo ľady Alenou dátum naľodenia
r, ľodné číslo bytom v znenr
tvoľiacom pľílohu tohto uznesenia.

K bodu 8. pľogľamu:
Podnikatel'skÝ nlán spoločnosti na ľok 2020

Predseda RVZ Ing. Tomáš Čeniclcý poŽiadal predsedu pľedstavenstva Ing. Romana Šusteka
o prednesenie podnikatel'ského plánu spoločnosť na rck2020.
Predseda predstavenstva Ing. Roman Šustek predniesol podnikatel'slcý plán spoločnosti na rok 2020'
Dalej uviedol, Že vzhl'aďom na krízu vyvolanú koronavírusom coVID _ 19 momentálne pľebieha
proces revízie podnikateľského plánu spoločnosti na ľok 2020.
Pľedseda RVZ Ing. Tomáš Čemiclcý udelil priestor akcionárom požadovať informácie a vysvetlenia
alebo predniesť návrhy súvisiace s predmetom rokovania. Akcionári neuplatnili žiaďĺe dopyty
k tomuto bodu pľogramu ľokovania RVZ.
Pľedseda RVZ Ing. Tomáš Černiclcý skonštatoval, že pľerokovávanie tohto bodu progľamu je
ukončené.
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K bodu 9. pľogramu:
Záper

Predseda RVZ Ing. Tomáš Černický skonštatoval, že program RVZ bol vyčerpaný, poďakoval
prítomným zatňasť na RVZ a ukončil ľokovanie RVZ o 10:28 h.

V Smoleniciach diia 04.06.2020

Ing. Tomríš čemiclcý _ predseda RVZ

JUDľ. Vďéria Nídelová _ zapisovatel'

Ing. Roman Šustek- overovateľ

Ing. JozefŠnegoň _ overovateľ

I
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