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OSVEDČENÝ ODPIS

NOTÁRSKA ZÁPISNICA
napísaná na Notárskom úrade Mgr. Tatiany Vršanskej na Družstevnej ulici č. 2 v Bratislave
dňa 28.10.2022 (slovom dvadsiateho ôsmeho októbra roku dvetisícdvadsaťdva) notárkou
Mgr. Tatianou Vršanskou,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ OSVEDČENIE------------------------------------------------- o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti
------------------------------------------------ Druhá strategická, a.s.----------------------------------------------- so sídlom Trnavská cesta 27/8, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 027

—Osvedčujem, že dňa 28.10.2022 (slovom dvadsiateho ôsmeho októbra roku
dvetisícdvadsaťdva) sa v konferenčnej miestnosti na 1. poschodí hotela DoubleTree by
Hilton Bratislava, na adrese Trnavská cesta 27/A, 831 04 Bratislava v mojej prítomnosti
konalo valné zhromaždenie spoločnosti Druhá strategická, a.s., so sídlom Trnavská cesta
27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 027, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo: 1239/B (ďalej v texte tejto notárskej zápisnice len ako
„Druhá strategická, a.s.'' alebo len ako „Spoločnosť'), zvolané predstavenstvom
Spoločnosti na 10:00 hodinu.----------------------------------------------------------------------------------------—Program rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia bol v zmysle Oznámenia
o konaní mimoriadneho valného zhromaždenia, zverejneného v denníku Hospodárske
noviny dňa 27.09,2022 (slovom dvadsiateho siedmeho septembra roku dvetisícdvadsaťdva)
nasledovný:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Otvorenie, voľba orgánov M VZ---------------------------------------------------------------------------------2. Schválenie rokovacieho poriadku MVZ-----------------------------------------------------------------------3. Rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami Spoločnosti na regulovanom trhu Burzy
cenných papierov v Bratislave, a.s. a o tom, že Spoločnosť prestáva byť verejnou
akciovou spoločnosťou a stáva sa súkromnou akciovou spoločnosťou--------------------------4. Rozhodnutie o premene podoby a formy akcií Spoločnosti zo zaknihovaných na doručiteľa
na listinné na m eno-------------------------------------------------------------------------------------------------5. Zmena stanov Spoločnosti---------------------------------------------------------------------------------------6. Schválenie nadobudnutia vlastných akcií-------------------------------------------------------------------7. Záver--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------—Fotokópia oznámenia o zvolaní mimoriadneho valného zhromaždenia, zverejneného
v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy (Hospodárske
noviny) dňa 27.09.2022 (slovom dvadsiateho siedmeho septembra roku dvetisícdvadsaťdva)
je súčasťou tejto notárskej zápisnice ako príloha Č. 1 .-----------------------------------------------------—V zmysle oznámenia o zvolaní valného zhromaždenia bol rozhodujúcim dňom pre
uplatnenie práva účasti akcionára na mimoriadnom valnom zhromaždení 25.10.2022
(slovom dvadsiaty piaty október roku dvetisícdvadsaťdva).-----------------------------------------------—Prezentácia akcionárov sa uskutočnila v mieste konania mimoriadneho valného
zhromaždenia
dňa
28.10.2022
(slovom
dvadsiateho
ôsmeho
októbra
roku
dvetisícdvadsaťdva) od 09:00 hodiny do 10:00 hodiny a to podľa výpisu zo zoznamu
akcionárov vydaného Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. ku dňu
25.10.2022 (slovom dvadsiatemu piatemu októbru roku dvetisícdvadsaťdva).--------------------—Listina prítomných
akcionárov,
potvrdená predsedom valného zhromaždenia
a zapisovateľom je súčasťou tejto zápisnice ako príloha Č. 2.---------------------------------------------
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—K bodu 1. programu: Otvorenie,voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia
—Valné zhromaždenie otvoril o 10:00 hodine na základe poverenia predstavenstva
Spoločnosti, udeleného v súlade s ustanovením § 188 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb.
v platnom znení (Obchodný zákonník), JUDr. Juraj Bizoň, ktorý privítal prítomných. Ďalej
skonštatoval, že na valnom zhromaždení bude prítomná notárka Mgr. Tatiana Vršanská,
ktorá časť priebehu rokovania valného zhromaždenia osvedčí do notárskej zápisnice.--------—JUDr. Juraj Bizoň uviedol, že:------------------------------------------------------------------------------------- boli splnené všetky podmienky na konanie tohto mimoriadneho valného zhromaždenia
v zmysle ustanovení príslušných právnych predpisov a stanov Spoločnosti - uverejnením
oznámenia o jeho konaní v denníku Hospodárske noviny, na webovom sídle Spoločnosti,
ako aj v Centrálnej evidencii regulovaných informácií Národnej banky Slovenska
a v databáze Burzy cenných papierov Bratislava;--------------------------------------------------------- akcionári boli v oznámení o konaní mimoriadneho valného zhromaždenia upozornení, že
úplné znenie dokumentov a návrhy uznesení mimoriadneho valného zhromaždenia sú
zverejnené na webovom sídle spoločnosti www.druhastrateaicka.sk a že majú možnosť
osobne nahliadnuť a vyžiadať si úplné znenie dokumentov v sídle Spoločností v lehote
30 (slovom tridsať) dní pred dňom konania valného zhromaždenia v pracovných dňoch
od 9,00 hodiny do 14,00 hodiny, pripadne ich zaslanie na nimi uvedenú adresu na svoje
náklady a nebezpečenstvo a rovnako boli všetky materiály, ktoré budú predmetom
rokovania tohto valného zhromaždenia k dispozícii akcionárom k nahliadnutiu pri
prezentácii na toto mimoriadne valné zhromaždenie.--------------------------------------------------—JUDr. Juraj Bizoň následne uviedol, že na základe výsledkov prezentácie akcionárov sú
na valnom zhromaždení prítomní dvaja akcionári spolu s počtom akcií 298659, čo
predstavuje účasť na základnom imaní Spoločnosti 36,798% a skonštatoval, že nakoľko boli
splnené všetky náležitosti určené zákonom a Stanovami Spoločnosti, valné zhromaždenie je
uznášaniaschopné.-----------------------------------------------------------------------------------------------------—JUDr. Juraj Bizoň predniesol návrh predstavenstva na voľbu orgánov valného
zhromaždenia takto:----------------------------------------------------------------------------------------------------Mimoriadne valné zhromaždenie v o lí:---------------------------------------------------------------------------- JUDr. Juraja Bizoňa za predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia------------------------ Mgr. Michala Bizoňa za zapisovateľa-------------------------------------------------------------------------- Ing. Jozefa Šnegoňa a Mgr. Danielu Lukáčovú za overovateľov zápisnice---------------------- Ing. Ľubomíru Jambrichovú a Vieru Karafiátovú za osoby poverené sčítaním hlasov.------—JUDr. Juraj Bizoň uviedol, že tento návrh bol v zmysle platných stanov Spoločnosti, ako aj
v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka zverejnený a o celom návrhu sa
bude rozhodovať jedným hlasovaním a na prijatie uznesenia je potrebná nadpolovičná
väčšina hlasov prítomných akcionárov.--------------------------------------------------------------------------—Následne JUDr. Juraj Bizoň dal hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia.
—Prebehlo hlasovanie č. 1 s týmto výsledkom:------------------------------------------------------------------------------------------------- počet akcií------------ počet hlasov--------------- vyjadrené v percentách
Prítomní:
--------------------- 298659 ------------------ 298659--------------- 36,798 % zo všetkých
Hlasovali za :--------------------- 298659 -------------------298659 ------------------ 100 % z prítomných
Hlasovali proti:-------------------------- 0 -----------------------------0 -----------------------0 % z prítomných
Zdržali sa hlasovania:-----------------0 --------------------------- 0 ----------------------- 0 % z prítomných
Nehlasovali:------------------------------0 ---------------------------- 0 -----------------------0 % z prítomných
—Na hlasovaní boli odovzdané platné hlasy za 298659 kusov akcií Spoločnosti, t.j. 36,798 %
akcií Spoločností s ktorými je spojené hlasovacie právo.--------------------------------------------------—JUDr. Juraj Bizoň konštatoval, že valné zhromaždenie prijalo podľa predloženého návrhu
nasledovné Uznesenie č. 1 : -------------------------------------------------------------------------------------------------
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Mimoriadne valné zhromaždenie v o lí:------------------------------------------------------------------------- JUDr. Juraja Bizoňa za predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia------------------ Mgr, Michala Bizoňa za zapisovateľa---------------------------------------------------------------------- Ing. Jozefa Šnegoňa a Mgr. Danielu Lukáčovú za overovateľov zápisnice---------------- Ing. Ľubomíru Jambrichovú a Vieru Karafiátovú za osoby poverené sčítaním hlasov.

—K bodu 2. programu: Schválenie rokovacieho poriadku valného zhromaždenia------—Predseda valného zhromaždenia pristúpil k bodu 2. programu a uviedol, že návrh
rokovacieho poriadku bol zverejnený na webovom sídle Spoločnosti 30 dní pred konaním
tohto valného zhromaždenia a v tomto znení, t.j. v znení navrhovanom predstavenstvom
Spoločností ho predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie (príloha č. 3 tejto notárskej
zápisnice).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------—Predseda valného zhromaždenia oznámil, že o schválení rokovacieho poriadku sa bude
hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 2 a predniesol nasledovný návrh
uznesenia:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje rokovací poriadok mimoriadneho valného
zhromaždenia zvolaného na deň 28.10.2022 v znení ako tvorí prílohu a neoddeliteľnú súčasť
tohto uznesenia (prílohu číslo 3 tejto notárskej zápisnice).-----------------------------------------------—Prebehlo hlasovanie č. 2 s týmto výsledkom:------------------------------------------------------------------------------------------------- počet akcií------------ počet hlasov--------------- vyjadrené v percentách
Prítomní:
--------------------- 298659 ------------------ 298659--------------- 36,798 % zo všetkých
Hlasovali za:--------------------- 298659 ------------------ 298659 ------------------ 100 % z prítomných
Hlasovali proti:-------------------------- 0 ---------------------------- 0 -----------------------0 % z prítomných
Zdržali sa hlasovania:-----------------0 --------------------------- 0 -----------------------0 % z prítomných
Nehlasovali:------------------------------0 ---------------------------- 0 -----------------------0 % z prítomných
—Na hlasovaní boli odovzdané platné hlasy za 298659 kusov akcií Spoločnosti, t.j. 36,798 %
akcií Spoločnosti s ktorými je spojené hlasovacie právo.--------------------------------------------------—JUDr. Juraj Bizoň konštatoval, že mimoriadne valné zhromaždenie prijalo podľa
predloženého návrhu predstavenstva nasledovné Uznesenie č. 2:-----------------------------------Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje rokovací poriadok mimoriadneho valného
zhromaždenia zvolaného na deň 28.10.2022 v znení ako tvorí prílohu a neoddeliteľnú
súčasť tohto uznesenia (prílohu číslo 3 tejto notárskej zápisnice).-------------------------------

—K bodu 3. programu: Rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami Spoločnosti
na regulovanom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. a o tom, že Spoločnosť
prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou a stáva sa súkromnou akciovou
spoločnosťou----------------------------------------------------------------------------------------------------------—Predseda valného zhromaždenia pristúpil k bodu 3. programu rokovania valného
zhromaždenia a predniesol nasledovný návrh predstavenstva:----------------------------------------Mimoriadne valné zhromaždenie v súlade s ustanovením § 154 ods. 4 a § 187 ods. 1 písm.
h) Obchodného zákonníka a § 170 ods. 3 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a
investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o cenných
papieroch") rozhodlo o skončení obchodovania so všetkými zaknihovanými akciami
spoločnosti Druhá strategická, a.s., so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO:
35 705 027, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka
č.: 1239/B, ISIN SK1120005337 v počte 811628 akcií (slovom osemstojedenásťtisíc
šesťstodvadsaťosem), menovitej hodnoty jednej akcie 33,194 eur, vydanými vo forme na
doručiteľa na regulovanom trhu, ktorým je Burza cenných papierov v Bratislave, a.s., za
podmienok a postupom podfa § 119 Zákona o cenných papieroch a rozhodlo o tom, že
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spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou a stáva sa súkromnou akciovou
spoločnosťou.------------------------------------------------------------------------------------------------------------—K prednesenému návrhu nemal nikto z prítomných žiadne otázky ani žiadosti o vysvetlenie
a predseda valného zhromaždenia dal hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia.-----------—Prebehlo hlasovanie č. 3 s týmto výsledkom:------------------------------------------------------------------------------------------------- počet akcií------------ počet hlasov--------------- vyjadrené v percentách
Prítomní:
--------------------- 298659 ------------------ 298659 --------------- 36,798 % zo všetkých
Hlasovali za :--------------------- 298659 -------------------298659------------------ 100 % z prítomných
Hlasovali proti:-------------------------- 0 ---------------------------- 0 -----------------------0 % z prítomných
Zdržali sa hlasovania:-----------------0 --------------------------- 0 -----------------------0 % z prítomných
Nehlasovali:------------------------------0 ---------------------------- 0 -----------------------0 % z prítomných
—Na hlasovaní boli odovzdané platné hlasy za 298659 kusov akcií Spoločnosti, t.j. 36,798 %
akcií Spoločností s ktorými je spojené hlasovacie právo.--------------------------------------------------—Za prijatie Uznesenia č. 3 hlasovali nasledovní akcionári:---------------------------------------------- spoločnosť Prvá strategická, a.s., Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO:
35705001, počet hlasov: 99432,-------------------------------------------------------------------------------- spoločnosť Helston Investments a.s., Konvíktská 291/24, 11000 Praha, Česká republika,
IČO: 05129974 , počet hlasov: 199227.--------------------------------------------------------------------—JUDr. Juraj Bizoň konštatoval, že mimoriadne valné zhromaždenie prijalo podľa
predloženého návrhu nasledovné Uznesenie č, 3:----------------------------------------------------------Mimoriadne valné zhromaždenie v súlade s ustanovením § 154 ods. 4 a § 187 ods. 1
písm. h) Obchodného zákonníka a § 170 ods. 3 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných
papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o
cenných papieroch) rozhodlo o skončení obchodovania so všetkými zaknihovanými
akciami spoločnosti Druhá strategická, a.s., so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04
Bratislava, IČO: 35 705 027, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1239/B, ISIN SK1120005337 v počte 811 628 akcií,
menovitej hodnoty jednej akcie 33,194 eur, vydanými vo forme na doručiteľa na
regulovanom trhu, ktorým je Burza cenných papierov v Bratislave, a.s., za podmienok
a postupom podľa § 119 Zákona o cenných papieroch a rozhodlo o tom, že
spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou a stáva sa súkromnou
akciovou spoločnosťou.--------------------------------------------------------------------------------------------

—K bodu 4. programu: Rozhodnutie o premene podoby a formy akcii Spoločnosti zo
zaknihovaných na doručiteľa na listinné na m eno-----------------------------------------------------—Predseda valného zhromaždenia pristúpil k bodu 4. programu rokovania valného
zhromaždenia a predniesol nasledovný návrh predstavenstva:-----------------------------------------Mimoriadne valné zhromaždenie rozhodlo podľa § 187 ods. 1 písm. f), k) Obchodného
zákonníka, § 10 ods. 2 a § 11 ods. 2 zákona č. 566/2001 Z, z. o cenných papieroch a
investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o cenných
papieroch“) o zmene podoby a formy akcii vydaných spoločnosťou Druhá strategická, a.s.,
so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 027, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1239/B, ISIN SK1120005337 v
počte 811 628 akcií, menovitej hodnoty jednej akcie 33,194 eur, vydaných vo forme na
doručiteľa na listinnú podobu vo forme na meno. Mimoriadne valné zhromaždenie poveruje
predstavenstvo spoločnosti, aby zabezpečilo vykonanie všetkých potrebných krokov pre
vykonanie premeny podoby a formy akcií v súlade s § 17 Zákona o cenných papieroch a
ostatnými platnými právnymi predpismi. Predstavenstvo je oprávnené zariadiť všetky
potrebné kroky prostredníctvom tretej osoby. Mimoriadne valné zhromaždenie poveruje
predstavenstvo, aby pri realizácii premeny podoby a formy akcii spoločnosti určilo
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akcionárom lehotu na vyzdvihnutie listinných akcií v trvaní 30 kalendárnych dní a následne
aby určilo dodatočnú lehotu v trvaní 30 kalendárnych dní odo dňa odoslania výzvy.
Predstavenstvo vyzve akcionárov, aby si akcie preberali osobne alebo v zastúpení na
základe splnomocnenia s podpisom akcionára úradne osvedčeným výlučne v sídle tretej
osoby, ktorú poverí zariadením činností pri premene podoby a formy akcií, oproti potvrdeniu
prevzatia akcií podpisom v preberacom protokole. Toto rozhodnutie nadobudne účinnosť
dňom doručenia oznámenia o rozhodnutí spoločnosti Burza cenných papierov v Bratislave,
a.s. o tom, že na regulovanom trhu bolo obchodovanie s akciami vydanými spoločnosťou
ukončené.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------—K prednesenému návrhu nemal nikto z prítomných žiadne otázky ani žiadosti o vysvetlenie
a predseda valného zhromaždenia dal hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia.-----------—Prebehlo hlasovanie č. 4 s týmto výsledkom:------------------------------------------------------------------------------------------------- počet akcií------------počet hlasov--------------- vyjadrené v percentách
--------------------- 298659 -------------------298659--------------- 36,798 % zo všetkých
Prítomní:
Hlasovali za:--------------------- 298659 -------------------298659------------------ 100 % z prítomných
Hlasovali proti:-------------------------- 0 ---------------------------- 0 -----------------------0 % z prítomných
Zdržali sa hlasovania:-----------------0 --------------------------- 0 -----------------------0 % z prítomných
Nehlasovali:------------------------------0 ---------------------------- 0 -----------------------0 % z prítomných
—Na hlasovaní boli odovzdané platné hlasy za 298659 kusov akcií Spoločnosti, t.j. 36,798 %
akcií Spoločnosti s ktorými je spojené hlasovacie právo.--------------------------------------------------—JUDr. Juraj Bizoň konštatoval, že mimoriadne valné zhromaždenie prijalo podľa
predloženého návrhu nasledovné Uznesenie č. 4:----------------------------------------------------------Mimoriadne valné zhromaždenie rozhodlo podľa § 187 ods. 1 písm. f), k) Obchodného
zákonníka, § 10 ods. 2 a § 11 ods. 2 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a
investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o
cenných papieroch“) o zmene podoby a formy akcií vydaných spoločnosťou Druhá
strategická, a.s., so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 027,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.:
1239/B, ISIN SK1120005337 v počte 811 628 akcií, menovitej hodnoty jednej akcie
33,194 eur, vydaných vo forme na doručiteľa na listinnú podobu vo forme na meno.
Mimoriadne valné zhromaždenie poveruje predstavenstvo spoločnosti, aby
zabezpečilo vykonanie všetkých potrebných krokov pre vykonanie premeny podoby a
formy akcií v súlade s § 17 Zákona o cenných papieroch a ostatnými platnými
právnymi predpismi. Predstavenstvo je oprávnené zariadiť všetky potrebné kroky
prostredníctvom
tretej
osoby.
Mimoriadne
vainé
zhromaždenie
poveruje
predstavenstvo, aby pri realizácii premeny podoby a formy akcií spoločnosti určilo
akcionárom lehotu na vyzdvihnutie listinných akcií v trvaní 30 kalendárnych dní a
následne aby určilo dodatočnú lehotu v trvaní 30 kalendárnych dní odo dňa odoslania
výzvy. Predstavenstvo vyzve akcionárov, aby si akcie preberali osobne alebo v
zastúpení na základe splnomocnenia s podpisom akcionára úradne osvedčeným
výlučne v sídle tretej osoby, ktorú poverí zariadením činností pri premene podoby a
formy akcií, oproti potvrdeniu prevzatia akcií podpisom v preberacom protokole. Toto
rozhodnutie nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia o rozhodnutí
spoločnosti Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. o tom, že na regulovanom trhu
bolo obchodovanie s akciami vydanými spoločnosťou ukončené.------------------------------—Predseda valného zhromaždenia ďalej predniesol návrh Uznesenia č. 5, ktoré upravuje
spôsob zvolania valného zhromaždenia do dňa zaregistrovania schválených zmien na
Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s. a to v znení ako bolo k dispozícii
akcionárom k nahliadnutiu v sídle Spoločnosti pred konaním tohto valného zhromaždenia: —
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Mimoriadne valné zhromaždenie rozhodlo, že odo dňa zrušenia emisie zaknihovaných akcií
na doručiteľa ISIN SK1120005337 vydaných spoločnosťou až do dňa zaregistrovania
zoznamu akcionárov vlastniacich listinné akcie spoločnosti v centrálnom depozitári sa
zvolanie valného zhromaždenia spoločnosti vykoná zverejnením oznámenia o konaní
valného zhromaždenia v periodickej tlači. Ak v čase zvolávania valného zhromaždenia podľa
prvej vety bude mať aspoň jeden akcionár prevzatú listinnú akciu, tak sa valné zhromaždenie
zvolá i odoslaním pozvánky na valné zhromaždenie tým akcionárom, ktorí budú v čase
zvolávania valného zhromaždenia majiteľmi a reálnymi držiteľmi listinných akcií, pričom
podkladom pre zaslanie pozvánky bude priebežný zoznam akcionárov, ktorí si prevzali akcie.
Toto rozhodnutie nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia o rozhodnutí spoločnosti
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. o tom, že na regulovanom trhu bolo obchodovanie
s akciami vydanými spoločnosťou ukončené.-----------------------------------------------------------------—K prednesenému návrhu nemal nikto z prítomných žiadne otázky ani žiadosti o vysvetlenie
a predseda valného zhromaždenia dal hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia.-----------—Prebehlo hlasovanie č. 5 s týmto výsledkom:-------------------------------------------------------------------------------------------------počet akcií------------počet hlasov--------------- vyjadrené v percentách
Prítomní:
--------------------- 298659 ------------------ 296659 --------------- 36,798 % zo všetkých
Hlasovali za ;--------------------- 298659 ------------------ 298659------------------ 100 % z prítomných
Hlasovali proti:-------------------------- 0 ---------------------------- 0 -----------------------0 % z prítomných
Zdržali sa hlasovania:-----------------0 --------------------------- 0 -----------------------0 % z prítomných
Nehlasovali:------------------------------0 ---------------------------- 0 -----------------------0 % z prítomných
—Na hlasovaní boli odovzdané platné hlasy za 298659 kusov akcií Spoločnosti, t.j. 36,798 %
akcií Spoločnosti s ktorými je spojené hlasovacie právo.--------------------------------------------------—JUDr. Juraj Bizoň konštatoval, že mimoriadne valné zhromaždenie prijalo podľa
predloženého návrhu nasledovné Uznesenie č. 5:----------------------------------------------------------Mimoriadne valné zhromaždenie rozhodlo, že odo dňa zrušenia emisie zaknihovaných
akcií na doručiteľa ISIN SK1120005337 vydaných spoločnosťou až do dňa
zaregistrovania zoznamu akcionárov vlastniacich listinné akcie spoločnosti v
centrálnom depozitári sa zvolanie valného zhromaždenia spoločnosti vykoná
zverejnením oznámenia o konaní valného zhromaždenia v periodickej tlači. Ak v čase
zvolávania valného zhromaždenia podľa prvej vety bude mať aspoň jeden akcionár
prevzatú listinnú akciu, tak sa valné zhromaždenie zvolá i odoslaním pozvánky na
valné zhromaždenie tým akcionárom, ktorí budú v čase zvolávania valného
zhromaždenia majiteľmi a reálnymi držiteľmi listinných akcií, pričom podkladom pre
zaslanie pozvánky bude priebežný zoznam akcionárov, ktorí si prevzali akcie. Toto
rozhodnutie nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia o rozhodnutí
spoločnosti Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. o tom, že na regulovanom trhu
bolo obchodovanie s akciami vydanými spoločnosťou ukončené.-------------------------------

—K bodu 5. programu: Zmena stanov Spoločnosti---------------------------------------------------—Predseda valného zhromaždenia pristúpil k bodu 5. programu rokovania valného
zhromaždenia a uviedol, že oba návrhy predstavenstva na schválenie zmien stanov
Spoločnosti boli akcionárom k dispozícii k nahliadnutiu v sídle Spoločnosti a tiež na
webovom sídle Spoločností www.druhastrateaicka.sk/valne.htm.--------------------------------------—Následne predniesol návrh predstavenstva Spoločnosti na zmenu stanov Spoločnosti,
ktorá bude účinná odo dňa vyhlásenia povinnej ponuky na prevzatie akcií Spoločnosti takto:Mímoriadne valné zhromaždenie schvaľuje zmenu Stanov spoločnosti Druhá strategická,
a.s., že tieto sa s účinnosťou odo dňa vyhlásenia povinnej ponuky na prevzatie akcií
spoločnosti ISIN SK1120005337 menia a dopĺňajú takto:-------------------------------------------------- v článku IV. odsek 3 znie: „3. Spoločnosť je súkromnou akciovou spoločnosťou.“, -----------
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- v článku IV. odsek 6 sa vypúšťa druhá veta,---------------------------------------------------------------- v článku VI. odsek 2 znie; „2. Rozhodujúcim dňom pre uplatnenie práva zúčastniť sa na
valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia
týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré
súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia, a uplatňovať na ňom návrhy je
deň určený v oznámení o konaní valného zhromaždenia. Týmto dňom môže byť deň
konania valného zhromaždenia alebo deň, ktorý mu predchádza, najviac však päť dní
pred dňom konania tohto valného zhromaždenia. Ak rozhodujúci deň nie je takýmto
spôsobom určený, považuje sa za rozhodujúci deň vždy deň konania valného
zhromaždenia. Spoločnosť je povinná na obdobie, ktoré sa začína rozhodujúcim dňom a
končí sa dňom konania valného zhromaždenia, dať Centrálnemu depozitáru cenných
papierov SR, a.s. príkaz na registráciu pozastavenia práva nakladať s cennými papiermi
na všetky zaknihované akcie, ktoré vydala, podľa osobitného zákona upravujúceho akcie
a investičné služby.“, ----------------------------------------------------------------------------------------------- v článku VI. odsek 9 znie: „9. Splnomocnencom akcionára nemôže byť člen dozornej
rady“, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- v článku VI. sa vypúšťa odsek 11. Doterajší odsek 12 sa označuje ako odsek 1 1 ,----------- nadpis článku VIII. znie: „Právo na dividendu a podiel na likvidačnom zostatku",------------- v článku VIII. odseky 4 a 5 znejú: „4. Rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej
uplatniť právo na dividendu určí valné zhromaždenie, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku
spoločnosti; ak valné zhromaždenie tento deň neurčí, je týmto dňom deň uplatnenia práva
na dividendu akcionárom. 5. Spôsob a miesto výplaty dividendy určí valné zhromaždenie,
ktoré rozhodlo o rozdelení zisku. Spoločnosť je povinná vyplatiť dividendu akcionárom na
svoje náklady a nebezpečenstvo.“,----------------------------------------------------------------------------- v článku XII. odsek 3 prvá veta sa vypúšťajú slová „uverejňujúcej burzové správy“, --------- v článku XII. odsek 4 sa vypúšťajú písmená f) až k). Doterajšie písmená I) až q) sa
označujú ako písmená f) až k),---------------------------------------------------------------------------------- v článku XII. sa vypúšťajú odseky 5 až 9. Doterajší odsek 10 sa označuje ako odsek 5,—
- v článku XIII. sa vypúšťa odsek 9. Doterajšie odseky 10 a 11 sa označujú ako odseky 9 a

10,------------------------------------------------------------------------

- v článku XIII. odsek 9 (pôvodne odsek 10) tretia veta znie: „Spoločnosť uverejní výsledky
hlasovania za podmienok uvedených v ods. 8 písm. e), g) tohto článku v lehote 15 dní od
skončenia valného zhromaždenia na svojej internetovej stránke, ak ju má zriadenú “, ------ v článku XXXII. odsek 1 sa slovo „uverejňujú“ nahrádza slovom „zverejňujú“, ------------------ v článku XXXII. odsek 2 sa slovo „zverejňuje" nahrádza slovom „uverejňuje“ , ------------------ v článku XXXIV. sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie: „Zmena stanov schválená
valným zhromaždením dňa 28.10.2022 uznesením č. 6 nadobúda účinnosť dňom
vyhlásenia povinnej ponuky na prevzatie akcií spoločnosti ISIN SK1120005337.“-----------—Predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných akcionárov či majú otázky alebo
žiadosti o vysvetlenie súvisiace s návrhom predstavenstva na zmenu stanov Spoločnosti.
Nikto z prítomných nemal k prednesenému žiadne otázky ani žiadosti o vysvetlenie
a predseda valného zhromaždenia nechal o prednesenom návrhu hlasovať----------------------—Prebehlo hlasovanie č. 6 s týmto výsledkom:------------------------------------------------------------------------------------------------- počet akcií------------počet hlasov--------------- vyjadrené v percentách
Prítomní:
--------------------- 298659 -------------------298659--------------- 36,798 % zo všetkých
Hlasovali za:--------------------- 298659 ------------------ 298659 ------------------ 100 % z prítomných
Hlasovali proti:-------------------------- 0 ---------------------------- 0 -----------------------0 % z prítomných
Zdržali sa hlasovania:-----------------0 --------------------------- 0 -----------------------0 % z prítomných
Nehlasovali:------------------------------0 ---------------------------- 0 -----------------------0 % z prítomných
—Na hlasovaní boli odovzdané platné hlasy za 298659 kusov akcií Spoločnosti, t.j. 36,798 %
akcií Spoločnosti s ktorými je spojené hlasovacie právo.---------------------------------------------------
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—JUDr. Juraj Bizoň konštatoval, že valné zhromaždenie prijalo podľa predloženého návrhu
nasledovné Uznesenie č. 6 : ----------------------------------------------------------------------------------------Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje zmenu Stanov spoločnosti Druhá
strategická, a.s., že tieto sa s účinnosťou odo dňa vyhlásenia povinnej ponuky na
prevzatie akcií spoločnosti ISIN SK1120005337 menia a dopĺňajú takto:---------------------- v článku IV. odsek 3 znie: „3. Spoločnosť je súkromnou akciovou spoločnosťou.“, ----------- v článku IV. odsek 6 sa vypúšťa druhá veta,---------------------------------------------------------------- v článku VI. odsek 2 znie: „2. Rozhodujúcim dňom pre uplatnenie práva zúčastniť sa na
valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia
týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré
súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia, a uplatňovať na ňom návrhy je
deň určený v oznámení o konaní valného zhromaždenia. Týmto dňom môže byť deň
konania valného zhromaždenia alebo deň, ktorý mu predchádza, najviac však päť dní
pred dňom konania tohto valného zhromaždenia. Ak rozhodujúci deň nie je takýmto
spôsobom určený, považuje sa za rozhodujúci deň vždy deň konania valného
zhromaždenia. Spoločnosť je povinná na obdobie, ktoré sa začína rozhodujúcim dňom a
končí sa dňom konania valného zhromaždenia, dať Centrálnemu depozitáru cenných
papierov SR, a.s. príkaz na registráciu pozastavenia práva nakladať s cennými papiermi
na všetky zaknihované akcie, ktoré vydala, podľa osobitného zákona upravujúceho akcie
a investičné služby.",----------------------------------------------------------------------------------------------- v článku VI. odsek 9 znie: „9. Splnomocnencom akcionára nemôže byť člen dozornej
- v článku VI. sa vypúšťa odsek 11. Doterajší odsek 12 sa označuje ako odsek 1 1 ,----------- nadpis článku VIII. znie: „Právo na dividendu a podiel na likvidačnom zostatku“, ------------- v článku VIII. odseky 4 a 5 znejú: „4. Rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej
uplatniť právo na dividendu určí valné zhromaždenie, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku
spoločnosti; ak valné zhromaždenie tento deň neurčí, je týmto dňom deň uplatnenia práva
na dividendu akcionárom. 5. Spôsob a miesto výplaty dividendy určí valné zhromaždenie,
ktoré rozhodlo o rozdelení zisku. Spoločnosť je povinná vyplatiť dividendu akcionárom na
svoje náklady a nebezpečenstvo.",----------------------------------------------------------------------------- v článku XII. odsek 3 prvá veta sa vypúšťajú slová „uverejňujúcej burzové správy*1, --------- v článku XII. odsek 4 sa vypúšťajú písmená f) až k). Doterajšie písmená I) až q) sa
označujú ako písmená f) až k),---------------------------------------------------------------------------------- v článku XII. sa vypúšťajú odseky 5 až 9. Doterajší odsek 10 sa označuje ako odsek 5,—
- v článku XIII. sa vypúšťa odsek 9. Doterajšie odseky 10 a 11 sa označujú ako odseky 9 a
1 0 |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- v článku XIII. odsek 9 (pôvodne odsek 10) tretia veta znie: „Spoločnosť uverejní výsledky
hlasovania za podmienok uvedených v ods. 8 písm. e), g) tohto článku v lehote 15 dní od
skončenia valného zhromaždenia na svojej internetovej stránke, ak ju má zriadenú.“, ------ v článku XXXII. odsek 1 sa slovo „uverejňujú“ nahrádza slovom „zverejňujú“, ------------------ v článku XXXII. odsek 2 sa slovo „zverejňuje“ nahrádza slovom „uverejňuje“, ------------------ v článku XXXIV. sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie: „Zmena stanov schválená
valným zhromaždením dňa 28.10.2022 uznesením č. 6 nadobúda účinnosť dňom
vyhlásenia povinnej ponuky na prevzatie akcií spoločnosti ISIN SK1120005337.“-----------—Predseda valného zhromaždenia ďalej predniesol návrh predstavenstva Spoločnosti na
zmenu stanov Spoločnosti, ktorá bude účinná odo dňa doručenia oznámenia o rozhodnutí
Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. o tom, že na regulovanom trhu bolo obchodovanie
s akciami vydanými Spoločnosťou ukončené takto:---------------------------------------------------------Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje zmenu stanov spoločnosti Druhá strategická,
a.s., že tieto sa s účinnosťou odo dňa doručenia oznámenia o rozhodnutí spoločnosti Burza
cenných papierov v Bratislave, a.s. o tom, že na regulovanom trhu bolo obchodovanie s
akciami vydanými spoločnosťou ukončené, menia a dopĺňajú takto:----------------------------------- v článku III. odsek 2 sa slovo „doručiteľa" nahrádza slovom „meno“, -------------------------------
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- v článku IV. odsek 2 druhá veta sa slovo „zaknihovaných“ nahrádza slovom „listinných“ a
slovo „doručiteľa“ sa nahrádza slovom „meno“,------------------------------------------------------------ v článku IV. sa vypúšťa odsek 6 , ------------------------------------------------------------------------------- za článok IV. sa vkladá článok IVa., ktorý vrátane nadpisu znie: „Článok IVa. Prevod akcií,
zoznam akcionárov------------------------------------------------------------------------------------------------1. Prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená. Prevod listinných akcií znejúcich na meno sa
uskutočňuje podľa osobitného zákona rubopisom a odovzdaním nadobúdateľovi. V
ruboplse sa uvedie obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej
osoby, ak je pridelené, alebo meno, bydlisko a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je
nadobúdateľom akcie, podpis akcionára, ktorý akciu na meno prevádza a deň prevodu
akcie na meno. Ak je akcionárom zahraničná fyzická osoba, uvádza sa dátum
narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené. Zmluva o kúpe listinného cenného papiera
a zmluva o darovaní listinného cenného papiera musia mať písomnú form u.-------------2. Vedenie zoznamu akcionárov zabezpečuje predstavenstvo spoločnosti. Spoločnosť
zabezpečuje podľa potreby vedenie zoznamu akcionárov v centrálnom depozitári na
základe zmluvy s centrálnym depozitárom (ďalej len „zoznam akcionárov v CD"). Do
zoznamu akcionárov v CD sa v tom prípade zapisuje druh akcie a menovitá hodnota,
obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak je
pridelené, alebo meno, bydlisko a rodné číslo fyzickej osoby, iďorá je akcionárom. Ak je
akcionárom zahraničná fyzická osoba, uvádza sa dátum narodenia, ak rodné číslo
nebolo pridelené.-----------------------------------------------------------------------------------------------3. Spoločnosť vedie vlastný zoznam akcionárov, ktorého vedenie zabezpečuje
predstavenstvo v rozsahu údajov podfa odseku 2 a údaja o číselnom označení akcie
(ďalej len „interný zoznam akcionárov").----------------------------------------------------------------4. Predstavenstvo zapíše každú preukázanú zmenu v osobe akcionára do interného
zoznamu akcionárov a podľa potreby zabezpečí vykonanie zmien v zozname
akcionárov v CD, udelením pokynu centrálnemu depozitáru. Spôsob preukazovania
zmeny v osobe akcionára upravuje odsek 7 .----------------------------------------------------------5. Práva spojené s akciou na meno je voči spoločnosti oprávnená vykonávať osoba
zapísaná v zozname akcionárov v CD, s výnimkou prípadu podľa odseku 6. Zoznam
akcionárov v CD ani interný zoznam akcionárov nie je verejný. Akcionár má právo na
vlastné náklady požadovať výpis zo zoznamu akcionárov v CD alebo z interného
zoznamu akcionárov, a to v časti, v ktorej sa ho týka.----------------------------------------------6. Pokiaľ z dôvodu, že zoznam akcionárov v CD nie je zriadený alebo z dôvodu určitého
časového odstupu medzi vykonaním zmeny osoby akcionára v internom zozname
akcionárov a zmeny osoby akcionára v zozname akcionárov v CD nastane taký rozdiel,
že akcionár, ktorý spoločnosti preukázal, že sa stal akcionárom a je ako akcionár
zapísaný v internom zozname akcionárov a nie je ako akcionár zapísaný v zozname
akcionárov v CD, rozhodujúci je zápis v internom zozname akcionárov a nevykonanie
zápisu zmeny osoby akcionára v zozname akcionárov v CD nemôže byť na ujmu práv
tohto akcionára.--------------------------------------------------------------------------------------------------7. Na účinnosť prevodu akcie na meno voči spoločnosti sa vyžaduje zápis zmeny osoby
akcionára v zozname akcionárov v CD, s výnimkou prípadu podľa odseku 6., kedy
postačuje zápis zmeny osoby akcionára v internom zozname akcionárov. Spoločnosť
je povinná zabezpečiť vykonanie zmeny zápisu v internom zozname akcionárov a v
zozname akcionárov v CD, bezodkladne potom, čo jej bude zmena v osobe akcionára
preukázaná podľa právnych predpisov a týchto stanov. Zmena v osobe akcionára sa
preukazuje písomne, doporučeným listom zaslaným predstavenstvu s úradne
osvedčeným podpisom, ktorým doterajší akcionár alebo nadobúdateľ akcie oznámi
predstavenstvu dátum prevodu akcie na meno, uvedie číselné označenie akcie, právny
dôvod prevodu a priloží osvedčenú kópiu zmluvy o prevode akcie. Zmenu v osobe
akcionára možno preukázať spoločnosti i osobne oznámením dátumu prevodu akcie
na meno, predložením na nahliadnutie originálu alebo osvedčenej kópie zmluvy o
prevode akcie a originálu rubopisovanej akcie. V prípade pochybností je
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predstavenstvo spoločnosti oprávnené požiadať o poskytnutie dodatočného dôkazu o
prevode vlastníctva akcií a až do doby splnenia tejto podmienky pozastaviť zápis
zmeny v osobe akcionára. Spôsob preukázania podľa predchádzajúcej vety určí
predstavenstvo.--------------------------------------------------------------------------------------------------8. Na účinnosť prechodu akcie na meno voči spoločnosti sa vzťahuje primerane odsek 7.
Prechodom akcie na meno sa rozumie zmena vlastníka akcie na základe právnej
skutočnosti inej ako je zmluva o prevode akcie, najmä nadobudnutie akcie dedením,
zánikom akcionára s právnym nástupcom, právoplatným a vykonateľným rozhodnutím
súdu alebo iného príslušného orgánu.-------------------------------------------------------------------9. Predstavenstvo vedie evidenciu zmien identifikačných údajov akcionárov (bez zmeny v
osobe akcionára), ktoré mu akcionári oznámia a preukážu, najmä zmeny adresy sídla
alebo bydliska akcionára, obchodného mena, názvu, priezviska a pod. Zmeny
predstavenstvo zapíše do interného zoznamu akcionárov. Podľa potreby udelí
predstavenstvo pokyn na zápis týchto zmien do zoznamu akcionárov v CD.---------------10. Spoločnosť môže vydať hromadné akcie. Hromadná akcia nahrádza viac akcií toho
istého druhu s rovnakou menovitou hodnotou. O vydaní hromadných akcií rozhoduje
predstavenstvo. Akcionár - majiteľ hromadnej akcie - má právo na vydanie jednotlivých
akcií, ktoré hromadná akcia nahrádza, na základe písomnej žiadosti doručenej
predstavenstvu spoločnosti. Predstavenstvo vydá za hromadnú akciu jednotlivé akcie
alebo viacero hromadných akcií (v skladbe podľa dispozície akcionára) do 30 dní odo
dňa doručenia žiadosti predstavenstvu, nie však skôr ako akcionár vráti spoločnosti
hromadnú akciu, ktorá sa takto nahrádza, na účely jej vzatia z obehu. Ďalšie
podrobnosti výmeny určí predstavenstvo.--------------------------------------------------------------- v článku V. odsek 3 znie: „3, Výkon práv akcionára sa nemôže pred konaním valného
zhromaždenia obmedziť uložením akcií u inej osoby ani prevedením na inú osobu.--------- v článku VI. odsek 2 znie: „2. Na uplatnenie práva zúčastniť sa na valnom zhromaždení,
hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí
spoločnosti alebo záležitosti osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom
rokovania valného zhromaždenia, a uplatňovať na ňom návrhy je rozhodujúci deň konania
valného zhromaždenia.-------------------------------------------------------------------------------------------- v článku VI. sa vypúšťa odsek 10. Doterajší odsek 11 sa označuje ako odsek 1 0 ,----------- v článku VII. odsek 4 písm. b) sa slová „oznámení o konaní valného zhromaždenia,
zverejní“ nahrádzajú slovami „zaslaní pozvánky na valné zhromaždenie, zašle" a slovo
„uverejniť“ sa nahrádza slovom „zaslať“,--------------------------------------------------------------------- v článku XII. odsek 3 znie: „3. Predstavenstvo odošle písomnú pozvánku na valné
zhromaždenie v lehote najmenej 30 dní pred dňom konania valného zhromaždenia na
adresu akcionára podľa interného zoznamu akcionárov.----------------------------------------------- v článku XII. odsek 4 prvá veta sa slová „Oznámenie o konaní valného zhromaždenia"
nahrádzajú slovami „Pozvánka na valné zhromaždenie“ a vypúšťajú sa písmená e), i).
Doterajšie písmená f) až k) sa označujú ako písmená e) až i),--------------------------------------- v Článku XIII. odsek 3 znie: „3. Právo akcionára zúčastniť sa na valnom zhromaždení sa
overuje na základe zoznamu akcionárov v CD, pokiaľ sa postupom podľa čl. IVa. ods. 6
neoverí na základe interného zoznamu akcionárov.----------------------------------------------------- v článku XIII. odsek 5 sa slová „oznámení o konaní valného zhromaždenia" nahrádzajú
slovami „pozvánke na valné zhromaždenie",--------------------------------------------------------------- v článku XIII. odsek 10 sa za slová „oznámením o konaní valného zhromaždenia" vkladajú
slová „alebo pozvánkou na valné zhromaždenie“,--------------------------------------------------------- v článku XV. odsek 4 písm. f) znie: „f) zabezpečuje vedenie zoznamu akcionárov v CD a
vedenie interného zoznamu akcionárov,--------------------------------------------------------------------- v článku XXXIV. sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie: „Zmena stanov schválená
valným zhromaždením dňa 28.10.2022 uznesením č. 7 nadobúda účinnosť dňom
doručenia oznámenia o rozhodnutí spoločnosti Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.
o tom, že na regulovanom trhu bolo obchodovanie s akciami vydanými spoločnosťou
ukončené.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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—Predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných akcionárov či majú otázky alebo
žiadosti o vysvetlenie súvisiace s návrhom predstavenstva na zmenu stanov Spoločnosti.
Nikto z prítomných nemal k prednesenému žiadne otázky ani žiadosti o vysvetlenie
a predseda valného zhromaždenia nechal o prednesenom návrhu hlasovať----------------------—Prebehlo hlasovanie č. 7 s týmto výsledkom:------------------------------------------------------------------------------------------------- počet akcií------------počet hlasov--------------- vyjadrené v percentách
Prítomní:
--------------------- 298659 -------------------298659--------------- 36,798 % zo všetkých
Hlasovali za:--------------------- 298659 ------------------ 298659------------------ 100 % z prítomných
Hlasovali proti:-------------------------- 0 ---------------------------- 0 -----------------------0 % z prítomných
Zdržali sa hlasovania:-----------------0 --------------------------- 0 ----------------------- 0 % z prítomných
Nehlasovali:------------------------------0 ---------------------------- 0 -----------------------0 % z prítomných
—Na hlasovaní boli odovzdané platné hlasy za 298659 kusov akcií Spoločnosti, t.j. 36,798 %
akcií Spoločnosti s ktorými je spojené hlasovacie právo.--------------------------------------------------—JUDr. Juraj Bizoň konštatoval, že valné zhromaždenie prijalo podľa predloženého návrhu
nasledovné Uznesenie č. 7 ; ----------------------------------------------------------------------------------------Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje zmenu stanov spoločnosti Druhá
strategická, a.s., že tieto sa s účinnosťou odo dňa doručenia oznámenia o rozhodnutí
spoločnosti Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. o tom, že na regulovanom trhu
bolo obchodovanie s akciami vydanými spoločnosťou ukončené, menia a dopĺňajú
takto:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- v článku III. odsek 2 sa slovo „doručiteľa“ nahrádza slovom „meno“, ------------------------------- v článku IV. odsek 2 druhá veta sa slovo „zaknihovaných“ nahrádza slovom „listinných“ a
slovo „doručiteľa" sa nahrádza slovom „meno“, ------------------------------------------------------------ v článku IV. sa vypúšťa odsek 6 ,------------------------------------------------------------------------------- za článok IV. sa vkladá článok IVa., ktorý vrátane nadpisu znie: „článok IVa. Prevod akcií,
zoznam akcionárov-------------------------------------------------------------------------------------------------1. Prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená. Prevod listinných akcií znejúcich na meno sa
uskutočňuje podľa osobitného zákona rubopisom a odovzdaním nadobúdateľovi. V
rubopise sa uvedie obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej
osoby, ak je pridelené, alebo meno, bydlisko a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je
nadobúdateľom akcie, podpis akcionára, ktorý akciu na meno prevádza a deň prevodu
akcie na meno. Ak je akcionárom zahraničná fyzická osoba, uvádza sa dátum
narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené. Zmluva o kúpe listinného cenného papiera
a zmluva o darovaní listinného cenného papiera musia mať písomnú form u.-------------2. Vedenie zoznamu akcionárov zabezpečuje predstavenstvo spoločnosti. Spoločnosť
zabezpečuje podľa potreby vedenie zoznamu akcionárov v centrálnom depozitári na
základe zmluvy s centrálnym depozitárom (ďalej len „zoznam akcionárov v CD“). Do
zoznamu akcionárov v CD sa v tom prípade zapisuje druh akcie a menovitá hodnota,
obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak je
pridelené, alebo meno, bydlisko a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je akcionárom. Ak je
akcionárom zahraničná fyzická osoba, uvádza sa dátum narodenia, ak rodné číslo
nebolo pridelené.-----------------------------------------------------------------------------------------------3. Spoločnosť vedie vlastný zoznam akcionárov, ktorého vedenie zabezpečuje
predstavenstvo v rozsahu údajov podľa odseku 2 a údaja o číselnom označení akcie
(ďalej len „interný zoznam akcionárov“) . ----------------------------------------------------------------4. Predstavenstvo zapíše každú preukázanú zmenu v osobe akcionára do interného
zoznamu akcionárov a podľa potreby zabezpečí vykonanie zmien v zozname
akcionárov v CD, udelením pokynu centrálnemu depozitáru. Spôsob preukazovania
zmeny v osobe akcionára upravuje odsek 7 .----------------------------------------------------------5. Práva spojené s akciou na meno je voči spoločnosti oprávnená vykonávať osoba
zapísaná v zozname akcionárov v CD, s výnimkou prípadu podľa odseku 6. Zoznam
akcionárov v CD ani interný zoznam akcionárov nie je verejný. Akcionár má právo na
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vlastné náklady požadovať výpis zo zoznamu akcionárov v CD alebo z interného
zoznamu akcionárov, a to v časti, v ktorej sa ho týka.----------------------------------------------6. Pokiaľ z dôvodu, že zoznam akcionárov v CD nie je zriadený alebo z dôvodu určitého
časového odstupu medzi vykonaním zmeny osoby akcionára v internom zozname
akcionárov a zmeny osoby akcionára v zozname akcionárov v CD nastane taký rozdiel,
že akcionár, ktorý spoločnosti preukázal, že sa stal akcionárom a je ako akcionár
zapísaný v internom zozname akcionárov a nie je ako akcionár zapísaný v zozname
akcionárov v CD, rozhodujúci je zápis v internom zozname akcionárov a nevykonanie
zápisu zmeny osoby akcionára v zozname akcionárov v CD nemôže byť na ujmu práv
tohto akcionára.--------------------------------------------------------------------------------------------------7. Na účinnosť prevodu akcie na meno voči spoločnosti sa vyžaduje zápis zmeny osoby
akcionára v zozname akcionárov v CD, s výnimkou prípadu podľa odseku 6., kedy
postačuje zápis zmeny osoby akcionára v internom zozname akcionárov. Spoločnosť
je povinná zabezpečiť vykonanie zmeny zápisu v internom zozname akcionárov a v
zozname akcionárov v CD, bezodkladne potom, čo jej bude zmena v osobe akcionára
preukázaná podľa právnych predpisov a týchto stanov. Zmena v osobe akcionára sa
preukazuje písomne, doporučeným listom zaslaným predstavenstvu s úradne
osvedčeným podpisom, ktorým doterajší akcionár alebo nadobúdateľ akcie oznámi
predstavenstvu dátum prevodu akcie na meno, uvedie číselné označenie akcie, právny
dôvod prevodu a priloží osvedčenú kópiu zmluvy o prevode akcie. Zmenu v osobe
akcionára možno preukázať spoločnosti i osobne oznámením dátumu prevodu akcie
na meno, predložením na nahliadnutie originálu alebo osvedčenej kópie zmluvy o
prevode akcie a originálu rubopisovanej akcie. V prípade pochybností je
predstavenstvo spoločnosti oprávnené požiadať o poskytnutie dodatočného dôkazu o
prevode vlastníctva akcií a až do doby splnenia tejto podmienky pozastaviť zápis
zmeny v osobe akcionára. Spôsob preukázania podľa predchádzajúcej vety určí
predstavenstvo.--------------------------------------------------------------------------------------------------8. Na účinnosť prechodu akcie na meno voči spoločnosti sa vzťahuje primerane odsek 7.
Prechodom akcie na meno sa rozumie zmena vlastníka akcie na základe právnej
skutočnosti inej ako je zmluva o prevode akcie, najmä nadobudnutie akcie dedením,
zánikom akcionára s právnym nástupcom, právoplatným a vykonateľným rozhodnutím
súdu alebo iného príslušného orgánu.-------------------------------------------------------------------9. Predstavenstvo vedie evidenciu zmien identifikačných údajov akcionárov (bez zmeny v
osobe akcionára), ktoré mu akcionári oznámia a preukážu, najmä zmeny adresy sídla
alebo bydliska akcionára, obchodného mena, názvu, priezviska a pod. Zmeny
predstavenstvo zapíše do interného zoznamu akcionárov. Podľa potreby udelí
predstavenstvo pokyn na zápis týchto zmien do zoznamu akcionárov v CD.---------------10. Spoločnosť môže vydať hromadné akcie. Hromadná akcia nahrádza viac akcií toho
istého druhu s rovnakou menovitou hodnotou. O vydaní hromadných akcií rozhoduje
predstavenstvo. Akcionár - majiteľ hromadnej akcie - má právo na vydanie jednotlivých
akcií, ktoré hromadná akcia nahrádza, na základe písomnej žiadosti doručenej
predstavenstvu spoločnosti. Predstavenstvo vydá za hromadnú akciu jednotlivé akcie
alebo viacero hromadných akcií (v skladbe podľa dispozície akcionára) do 30 dní odo
dňa doručenia žiadostí predstavenstvu, nie však skôr ako akcionár vráti spoločnosti
hromadnú akciu, ktorá sa takto nahrádza, na účely jej vzatia z obehu. Ďalšie
podrobnosti výmeny určí predstavenstvo.--------------------------------------------------------------v Článku V. odsek 3 znie: „3. Výkon práv akcionára sa nemôže pred konaním valného
zhromaždenia obmedziť uložením akcií u inej osoby ani prevedením na inú osobu.--------v článku VI. odsek 2 znie: „2. Na uplatnenie práva zúčastniť sa na valnom zhromaždení,
hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí
spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom
rokovania valného zhromaždenia, a uplatňovať na ňom návrhy je rozhodujúci deň konania
valného zhromaždenia.-------------------------------------------------------------------------------------------v článku VI. sa vypúšťa odsek 10. Doterajší odsek 11 sa označuje ako odsek 1 0 ,-----------
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- v článku VII. odsek 4 písm. b) sa slová „oznámení o konaní valného zhromaždenia,
zverejní“ nahrádzajú slovami „zaslaní pozvánky na valné zhromaždenie, zašle“ a slovo
„uverejniť“ sa nahrádza slovom „zaslať“,--------------------------------------------------------------------- v článku XII. odsek 3 znie: „3. Predstavenstvo odošle písomnú pozvánku na valné
zhromaždenie v lehote najmenej 30 dní pred dňom konania valného zhromaždenia na
adresu akcionára podľa interného zoznamu akcionárov.----------------------------------------------- v článku XII. odsek 4 prvá veta sa slová „Oznámenie o konaní valného zhromaždenia11
nahrádzajú slovami „Pozvánka na valné zhromaždenie" a vypúšťajú sa písmená e), i).
Doterajšie písmená f) až k) sa označujú ako písmená e) až i),--------------------------------------- v článku XIII. odsek 3 znie: „3. Právo akcionára zúčastniť sa na valnom zhromaždení sa
overuje na základe zoznamu akcionárov v CD, pokiaľ sa postupom podľa čl. IVa. ods. 6
neoverí na základe interného zoznamu akcionárov.----------------------------------------------------- v článku XIII. odsek 5 sa slová „oznámení o konaní valného zhromaždenia'' nahrádzajú
slovami „pozvánke na valné zhromaždenie“, --------------------------------------------------------------- v článku XIII. odsek 10 sa za slová „oznámením o konaní valného zhromaždenia“ vkladajú
slová „alebo pozvánkou na valné zhromaždenie",-------------------------------------------------------- v článku XV. odsek 4 písm. f) znie: ,,f) zabezpečuje vedenie zoznamu akcionárov v CD a
vedenie interného zoznamu akcionárov,--------------------------------------------------------------------- v článku XXXIV. sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie: „Zmena stanov schválená
valným zhromaždením dňa 28.10.2022 uznesením č. 7 nadobúda účinnosť dňom
doručenia oznámenia o rozhodnutí spoločnosti Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.
o tom, že na regulovanom trhu bolo obchodovanie s akciami vydanými spoločnosťou
ukončené.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------—K bodu 6. programu: Schválenie nadobudnutia vlastných akcií--------------------------------Predseda valného zhromaždenia predniesol návrh predstavenstva na schválenie
nadobudnutia vlastných akcií takto:-------------------------------------------------------------------------------Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje podľa § 161a ods. 2 Obchodného zákonníka
spoločnosti Druhá strategická, a.s., so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO:
35 705 027, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka
č.: 1239/B, nadobudnutie 90000 kusov vlastných akcií. Valné zhromaždenie stanovuje lehotu
18 (slovom osemnásť) mesiacov odo dňa ukončenia obchodovania s akciami spoločnosti na
Burze cenných papierov v Bratislave, a.s., počas ktorej môže spoločnosť vlastné akcie
nadobudnúť za cenu 2,- eur (slovom dve eurá) za jednu akciu spoločnosti, čo je najnižšia a
zároveň aj najvyššia cena.----------------------------------------------------------------------------------------------K prednesenému návrhu nemal nikto z prítomných žiadne otázky ani žiadosti o vysvetlenie
a predseda valného zhromaždenia dal hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia.-----------—Prebehlo hlasovanie č. 8 s týmto výsledkom:------------------------------------------------------------------------------------------------- počet akcií------------ počet hlasov--------------- vyjadrené v percentách
Prítomní:
--------------------- 298659 ------------------ 298659--------------- 36,798 % zo všetkých
Hlasovali za:--------------------- 298659 -------------------298659 ------------------ 100 % z prítomných
Hlasovali proti:-------------------------- 0 ---------------------------- 0 -----------------------0 % z prítomných
Zdržali sa hlasovania:-----------------0 --------------------------- 0 -----------------------0 % z prítomných
Nehlasovali:------------------------------0 ---------------------------- 0 -----------------------0 % z prítomných
---Na hlasovaní boli odovzdané platné hlasy za 298659 kusov akcií Spoločnosti, t.j. 36,798 %
akcií Spoločnosti s ktorými je spojené hlasovacie právo.-----------------------------------------------------JUDr. Juraj Bizoň konštatoval, že mimoriadne valné zhromaždenie prijalo podľa
predloženého návrhu nasledovné Uznesenie č. 8:----------------------------------------------------------Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje podľa § 161a ods. 2 Obchodného
zákonníka spoločnosti Druhá strategická, a.s., so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04
Bratislava, IČO: 35 705 027, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
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Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.; 1239/B, nadobudnutie 90000 kusov vlastných akcií.
Valné zhromaždenie stanovuje lehotu 18 (slovom osemnásť) mesiacov odo dňa
ukončenia obchodovania s akciami spoločnosti na Burze cenných papierov v
Bratislave, a.s., počas ktorej môže spoločnosť vlastné akcie nadobudnúť za cenu 2,eur (slovom dve eurá) za jednu akciu spoločnosti, čo je najnižšia a zároveň aj
najvyššia cena.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

—K bodu 7. programu: Záver-----------------------------------------------------------------------------------—Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia skonštatoval, že program rokovania
valného zhromaždenia bol vyčerpaný.---------------------------------------------------------------------------—Predseda valného zhromaždenia poďakovala prítomným za účasť a mimoriadne valné
zhromaždenie Spoločnosti o 10:38 hodine ukončil.-----------------------------------------------------------

—O tom som túto notársku zápisnicu napísala, zvolenému predsedovi valného
zhromaždenia: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- JUDr. Jurajovi Bízoňoví, nar. 02.06.1963, r.č. 630602/6672, bytom Farská 1310/31, Nitra Staré Mesto, totožnosť zistená podľa platného preukazu totožnosti, občianskeho
preukazu číslo HG007844, --------------------------------------------------------------------------------------a dvom overovateľom zápisnice:----------------------------------------------------------------------------------- Ing. Jozefovi Šnegoňovi, nar. 15.08.1972, r.č. 720815/6263, bytom Lotyšská 5180/10,
Bratislava, totožnosť zistená podľa platného preukazu totožnosti, občianskeho preukazu
číslo EK163031,------------------------------------------------------------------------------------------------------ Mgr. Daniele Lukáčovej, nar. 24.01.1982, r.č. 825124/8621, bytom Dubinné 98, 086 12
Dubinné, totožnosť zistená podľa platného preukazu totožnosti, občianskeho preukazu
číslo HJ541158,------------------------------------------------------------------------------------------------------prečítala a vysvetlila, na čo ju títo ako úplnú a správnu schválili a na znak svojho súhlasu
s jej obsahom vlastnoručne podpísali.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V Bratislave, dňa 28. októbra 2022---------Predseda valného zhromaždenia:

JUDr. Juraj Bizoň, v.r.

Overovatelia zápisnice:

Ing. Jozef Šnegoň, v.r.
Mgr. Daniela Lukáčová, v.r.

Notár
Mgr. Tatiana Vršanská, v.r.
—Osvedčujem, že tento úplný osvedčený odpis notárskej zápisnice pozostávajúci zo
štrnástich strán doslovne súhlasí s jej prvopisom, pozostávajúcim zo štrnástich strán, ktorý je
uložený v zbierke notárskych zápisníc notára Mgr. Tatiany Vršanskej so sídlom v Bratislave
pod číslom N 1690/2022.---------------------------------------------------------------------------------------------—Centrálny informačný systém - notársky centrálny register notárskych zápisníc pridelil
notárskej zápisnici dňa 28. októbra 2022 číslo Nz 34721/2022.----------------------------------------—Notárska zápisnica je uložená v elektronickej podobe v Notárskom centrálnom registri
listín pod číslom NCRIs 35498/2022.-------------------------V Bratislave, dňa 28. októbra 2022
Mgr. Tatiana Vršanská, notár
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Estónsko bojuje so zdražovaním energií.
Už iba prežívame, hovorí mladá žena

Doprava v Ružomberku:
bola zlá, je ešte horšia

Bratislava - Estónsko sa vrylo do
povedomia SirJIeho publika svo
jim úspechom , čo sa týka zavede
nia elektronických služieb. £jednoduíeoe povedané, ľudia tam
u i nechodia na úrady, víetko vy
bavia Online, No v auguste sa po
baltská krajina zviditeľnila menej
poiiilvnou tprírau. ie) IniUcla

dotiahla rekord v euroióne - 25
percent „Veľmi to ovplyvňuje ná$
spôsob života, každý sa to pre ce
ny elektriny a plynu bojí príchodu
zimy. 7kraz u ž nežijeme, iba prelívam e* povedala pre H tf Anna
t/sova, m ladá žena z hlavného
m esta Tallinrt, A práve energie sú
i u vine. Ako vysvetľujú analytici

Cena
(W I14SEUR/
pnMíplÉtflí 1,032 EUA

lamofíleho Štatistického úradu,
jpflsablll a i polovicu celkového
zdražovania. Na ilustráciu, cena
elektriny vyskočila m edziiočne
o 2W percent, zatiaľ to hodnoty
zem ného plynu q 244 percent, Esiónci si musia poradiť a) s čoraz
drahJím! potravinami. „Vyberám
31 u i le n to, čo je najlacnejšie.’' po

W
Joa^a2M23a,wwwJinontoiciVP^Píalrta
™ikw^Dhtna«ni»fhrtto«ia»ak
(Hnalt

kračuje Usova. Občianka zároveň
ruiuje, ( e vláda nechráni obýva*
teľa v, Možno «a Im v íak o chvíľu
uľaví. Kabinet v Tallin ne u i pri
pravuje schŕm u kompenzácii pre
domácnosti, ktorá by mala začať
platiť od októbra.
(mi)
Vtoc na strana 1 2 , Na Esdniko-.
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Brallilava - R užom berok je zná
my pre ivoj p ap ieren sk ý prie
mysel, ale aj p re zlú dopravnú
situ áciu , Jeho okolia u ž ôitny
rok órila v h r ill alroje. KľiHova
diaľnica, ktorá mala m esto od
bremeniť od náporu áut, je >lále
vo výltavbe a nad term ínom flnalizácle v)i( oláznlk. Tferai mu
priťažil ďalíí projeku CeiUrl

tE 3
fftáAf

zaCiJi f o p ra v o u vozovky v oblastí ex p o n o v a n ej križovatky p ri
c e lu ló z k e W ondi. V n ŕj sa s tre tá 
vajú m o to ris ti prichádzajúci od
B ratislav y , B anskej B ystrice čl
K oílc D e n n e ňou prc>de aj Z5-tlifo áu tr p o d o b n e ako diaľnicou
O j p ri M alackách.
(rg>

Vtac na atrana 2, Ka Uptofa,«
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FIRMY & FINANCIE Uj

HOSPODÁRSKE NOVI MY
UTOROK 27, SEPTEMBRA 2022

Hornej Nitre hrozí
scenár hladovej doliny
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Fortlschem je po
Dusle druhým
najväčílm slovenským
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chemickým závodom.
A fatálne dopláca

m vz.

tm í d*fl pí»ddiidí^a«j dňu bwvMi

r; d*\ z i.iijo ii

*putotídinuikvl»Oirvna«*t«kHUfdiMVZdAiUmai2^miheddQ(}M$
h a d Pr J w rtr io n i r a 7 ú ŕ« tr\K j i n i MV7 f i pri p i t is n t i d i o ve r ujŕ rw jíX la dc v fp Iju ío

(nielen) na súčasnú
situáciu s energiami.

nsiMilURMytebya JtWhovaJiých<cmjfťfvPípi trovkcozhodyjJtemu<(Auvydaného
CentrilnyH|dOK)iiU/orncvrtoýíhpapicTDvSJt,a i N akJidyipD jM Éi J ía ifo u n i MVZ
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B r iL h ltv i - Spoloenost For*
tlic h f m Je p o výrobcovi hnojív
Dusia áaľa druhým na}váč3fm
chemickým. podnikom v produk
cii ú k lad n ý c h chemikálií, OJlIitonJm hromadného prepúí rania
v jw íie 561 ľudí sa dostáva na
íelo aJovenského rehrííka'znižo
vania Havov zam niiuncov.
Za iebou nechá ta aj takú fir
mu iko Slovaleo, ktorá sa chystá
podať na úrady práce .len" tristo
pracovníkov. K odstaveniu viac
ako 210 peci hlinikárne v ¿Jari
nad Hronom príde koncom s e p 
tembra, Chemička nachádzajú
Cd *a v Novákoch zasadzuje ividý úder regiónu horná Ponltrle.
ObzvláSŕ, ak zoberieme do flva*
hy ukončenie ťažby v bani Novíkji Itiori u oficiálne ikontf úde*
rom poinoci na Silvestra u iile dujdceho raka. Následne príde aj
k redukciám v Elektrární Nováky,
kam putovalo hnedé uhlie z bane,
VO Porlischem e však dosial
akoby vládla vzorná pracovná
morí lká, V t n e n až ej nárftevy
p oíat pracovného íasu bok) iíce
parkovisko plné dut, ale cez v ri tnlcu preíla len hŕstka lam eitnaneov, Nebolo im dvakrát do i fi
čí a na naJe otázky sme dostáva
li jednu odpoveď, ktorej motto ta
dá zhrnúť do stručného odkazu;
Bude lu hladová dolina?
A n i obraz« n n l z v u k
chemička ohlásila hromadné
prepúlíinte n a konci augusta, no
verejnoill ho dala na známosť až
B, aeplembra. Pod výpovede ja
podpťaali extrémne ceny energii
i aekundoval im vojnový konflikt
na Ukrajine,
V alin ovlak u ForLlichtmu
pred seda predstavenstva Jan Kfiŕka konítatoval: „Firma v poslednam čase Čelí veľmi nepriaznivľj ekonomickej situácii, ktorá Je
spôsobená sankciami a na)má ex
trémne vysokými cenami energií.
Rozdielny prístup k regulácii d en
energií v Európe neumožňuje na
lej spoločnosti premietnuť ceny
energii do cien výrobkov t robí
naäu firmu nekonkureticleschop*
rtou.“ Dodal známu skutočnosť,
l e na Sloveqikuaa doteraz ne*
ip u iillí Žiadne kompenzační
programy rovnako ako za s to p o 
vanie cien energií tak, ako la deJe v okolitých krajinách, ,.Z týchto
dflvodffv dochádza v spoločnosti
k výraznt) redukcii prevádzky
spojenej c hromadným prepúšťa
ním,*
A to |e a il tak vieiko. Na 21a*
doiŕ redakcie HN o stretnutiu
■ videním firmy sme z jeho iekretariJlu dosiali informáciu, £c
ralme poalaf otázky. Po ich zai*
lani kancelária prestala reagovať
na opakované telefonáty I malty,
Rovuako ako Peter Pastierik, (éf
odborirov v chemičke t zároveň
filen dozornej rady 1>n n im jprl
prvom kontaktovaní deklaroval
záujem, no následne bol jeho mohlJ dv* dni mimo dosahu,.
Strategický p od n ik
NiekdaJIle Novácke chemické
závody í l po Nežnej revolúcii podávali vlaceri majitelia. Pomerne
čerulvýjn vlastníkom fe fliuníná

P s d i n u M v íh ť tv i/iý th im ŕ » n it jn w S p o ( e C f « n i jp o ť f v i tŕ ie u H + d m líc h in íf ilJ
i n ľŕrfiw n rtM
uttwnl e d o m iín l obdwdwm U i ib ían K S jw kfn cíU fti h n *

*a urvi# 5poí«Ci®iípr*J tlv» hyfvHijww atelorou sps}oŕr»iíou.i a pitmiita ifcci
v ydan ^ itou M h M n a c«n4jup>tn tu iktm l
akiTrtarmte&v«»
t w k t M VZichw llué,

U|McMn«Hh ■

CaíytMrTiSl! I nntxjíi etísíenjú Fsdlselirrria larilliícnŕíieschQpn&sf, Ríglóijviák zas^hije s/ Ukoníeílie fqíijy v bantácti
* iwAihdmi Eailiuihll HŕrAfr.

ruiKH»vrAV(ii.nntĹ

skupina Kapra in českého príemy*
selníka Karla Priláka. Pre For*
lischem n i m i cien energii nie fe
novinkou, zasahujú ju od jesene
minulého roka, ktorý firma ukon
čila io h ratou takmer 10 mlUúnov
eur.
Napriek lomu lo bola m enšia
strata než za £ry predchádzajúce
ho vlastníka, známeho finančníka
Maria H oífm ana. TVtby podľa
FlniUiu n ariiill o 35 percent n a
103,5 milióna eur. Celková zadJženosť u pohybovala na úrovni
93 percent. Výrobky Fortfachemu
poznajú odberatelia zo 60 Štátov
aveta. Na export zam eraný podnik b d nútený x n lilí po prepuknuU konfliktu na Ukrajine vývoz
o pltlnu a výrobu takmer o tretínu. Hlavným ťahútom lú výrobky vznikajúce p ri výrobe chlúru,
na výraznej produkcii j a podieľa
karbid vápnika a technické plyny.
Výpočet by bol dlhý, stačí pod
čiarknuť, J e Fortlschem u z * ,
ťaďuje k podnikom kritickej In*
fraSlruktúry Je Jediným úovenským výrobcom chlóru, ktorý aa
používa nielen r u obligátne čis
tenie vody, ale tiež ako dezinfek
čný prostriedok proti covidovému
ochoreniu, A p a trí Jt najväčžim
zamestnávateľom ru hornej Nitre, V fĎČainwll tu pracuje okolo
700 zamfcsumnoov, V bani Nová
ky zhruba dveilifc. Medzi d'aH'e
top piliere regiónu patrí Elektrá
reň Nováky a baňa Nováky, ktorej
w ud Je vďaka Green Heaju ape-

Calený,

že )u jej vedenie vedie do krachu.
Dal aom k h aj na papier a verejne prezentoval. Vtedy iora ani nevedel, l e prichádzalo k nejakým
kartelovým dohodám , ktoré i«
neskôr potvrdili,'' vracia sa do mi
nulosti hlava m eila. Za pchanie
nosa lam, kam nemal, si vykole
doval vyhrážky i vykradnutie au
ta, Odpočúvali ho aj sledovali. Dosial policajnú ochranu a kamery
monitorovali priestory m eitikého úradu I domu, v ktorom býval.
Chemtffca la d ostala do kon
kurzu am ala sa rozpredať ^Navr
hoval som, žq mesto oželie aj daň
z nehnuteľností, len Bbyliidianeprlíll o prácu,’*hovorí SÍmlia. „Za
čalism e so záchranou a nakoniec
u podnik z toho dostal," Nová-

I I
Od vlády
očakávam
opatrenia, veď
nás nemôže
podrobiť í okovej
terapii, Ľudia ta
vždy mali prácu.
D j U .- i S i m k a ,

primátor NavAk

P odozrenia
Nováky sú priem yselným cen
trom, Možno práve preto dedinu
v roku 1961 povýšili na mesto.
JPočet obyvátetov dosahuje a n i
nie päťtisíc, Jedinou dominantou
Je Kostol ovitého M lk u lila b nie
príifS vábnym n im eitím . Mazalk u dotvára u£ len predijiU Lldl
a kúria, na ktorej je osadená chduľa ozručujrtca miestny úrad
prite. Možne práve do jeho dverí
budú smerovaf kroky nejedného
našinca
Neďaleko centra aa ruchJdz*
m estský úrad, kde n i i víta p ri
mátor D uían Simka. P it noviná
ra ideálny respondent, pretože na
stoličku richtára - s výnim kou jedlného volebného obdobia - zaaadol v roku 1990 ako najmladSI
primátor Slovenska vo veku 28 rokov. Registroval počas svojho pôaobtflla závan horších čaiOV než
v súčasnosti? ^Smc najpriemysclnejlle mesta * nafvačSta siovenlká balil. M áme tu stavebné Íítroy, ako trebárs Priemstav, a hladQvá dolina nás nestrašila ani len
omylom," tvrdí DuSan Simka.
Mesto prosperovalo a výnim 
kou Jedine) turbuľencie v roku
2009. Príčinou bote práve chemič*
ka. „láJo lo ■ fiou dolu vodou. Už
v roku ¿004 som mal podozrenia,

ky ďifej fungovali vn «vojom ob
vyklom móde.
S ľ u b o te c h n t
Jedna záieäliosf n i t regiónu br*dí, a tou 1e neexistencia ú«eku
rýchlostnej CMty R1 z Novák do
Trenčína. Primátor d veľmi dobre pamätá dilum 30. apríla roku
200S, keď vláda n a avojom vfJazdovom zasadnutí odobrila vybudovanie cealnej komunikácie.
S tým , i a piaku bude ilivm aine
strihať o le if rokov neikôr. „Táto
cesta je najväčším dlhom regiónu
v iet kých vlád,“ k arh á víetkých
kompelentných Sim ka, Jeho hlavn á výčitka atneruje k Robeitovl
Ficovi, ktorý vládol dvanásť rokov
a s R2 sa absolútne nič nestalo n a
priek jeho „osobným prísľubom“.
Čo sa týka aktuálnej situácie
chemičky, piim átor S3 netají oba
vami. „AvSäk naplnenie nejaké
ho zlého scenára j ! nepripúšťam.
S tlle verím, £e pracovné prfkU r
tostl zoslanú zachované a prepúš
ťanie nebude draitlcké. ú d vlády
oíakivam opatrenia, vwľ d íj nem äie podrobiť Sokovej terapii. Ľudía tu vidym all prácu."
Veď fe boom aj o bývanie v lokalíte-Súkromník vyataval v mlnulom roku 32 bytov, ďallf 26,

a lan aa po nich zaprálílo Pritom Hlo o byty vyišej kategórie,
ktorých ceny sa pohybovali oko
170-tisfc eur. Ďaläi podnikateľ z a
se kúpil bývalé súkrom né učiliíte a prebudováva ho na nájomné
bytyPrimátor spomenie aj i potočnosť Carcoustics, ktorá v Novákoch začínala u ž lakm er pred
desiatim i rokmi, Dnea m l ity il
itovky zameftnziicuv a i li le má
apel íl na rozširovanie. Vyrába
komponenty do automobilov izo
lujúcich hluk í vibrácie. Rozvoju
mesta a ž donedávna nM nebráni*
lo. Sinika o jeho obyvateľoch *vr
ti í, že zatiaľ sl neurádomujú vl$»
no»ť íliuáde,
FJrma z a je d n o euro
CheznKlea v ía io ch naJvHCIleho
rozmachu zamestnávala a ž 4 QGff
ľudí. Na okraji krachu sa víakpo
tárala e lle v fasocli lacnej elek
triny a ncexlilertcle konmavlruau, Záchranné koleio vtedy elíe
Nováckym chemickým závodom
hádzala j prvá vláda ítoberta Fíca.
Tá doKonca ipecjáinym zákonom
oäítrlla. aby chemička nem uitli
platiť pokutu vo výžke 15,6 milió
na eur. Požadovala ju Európska
Onli za k a nelov ú dohodu a tfalIlml európskymi firmami. Druhé
záchranné koleso od ítá tu sa che
mičke dosialo V podobe odpus
tenia zdravotných a sociálnych
odvodov za takmer päť miliónov
eur. Únii sa takýto postup nepáčil
mv roku 2014 Štátnu pomoc defi
nitívne označila za „nezlutitefml
a pravidlami spravodlivej hospo
dárske] súťaže” a požadovala vrá
tenie peňazí. Nedočkala sa.
A) jeden z ďalSfch majiteľov
Mário Hofťman ia pokúíal lobo
vať u vlády, no nepochodil ani
u vtedajiieho m inistra íínantll
E d u trd i Hfgera, a n i u ď*1llch
ministrov Richarda Suiika a Ml*
lana KTdjniaka. Ten mu odkázal.
žo pravidlá Európskej komisie za
kazujú pomoc podniku, voči kto
rému je „nárokované vrátenie po*
mocí na základe predchádzajúce
ho rozhodnutia Komisie"'.
stop požadovaným výnimkám
chemičku definitívne nasmeroval
do konkurzu, Finančník Ho/fman
ju predal za jedno euro kvftll za*
chovaniu výroby a zamestnanos
tí, Podnik prev ia li spoločnosť
Maxím Pharrr, a to a ž do rozhod
nutia o možnom ovládnutí For*
Hadiemu skupinou Kaprain. Súd
v marci minulého roku poskytol
Fortlachemu dočam ú ochranu
pred veriteľmi t dôvodu Jeho z*’
chovania.
HÍJtdrJ* chem ičky v ipojenl
c *vlzovanlm vel kého prepúl*
ťinla m ó le zvádzať k úvahám,
ČI nejde o manávrovanle ta ana*
liou dosiať ta k drahým výnlm*
klm -C eoy ewrgll v íak dôkazutú opak.
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Listina prítomných na m im Ä id n ô m valnom rhromaž'dlenť'Drafi'é'sirategicKS, J B . ^ídiiÓ 'ffTW S ttä.'TO W Ä 1

Por.č. A kcionár
1

Prvá strategická, a.s.

2

Helston Investments a.s.

Adresa_________________________ IČO / Rod.č.
Trnavská cesta 27/B, 83104,
Bratislava
Konviktská 291/24,11000, Praha
1

Počet akcií

0035705001

99 432

0005129974

199 227

Celkom zaprezentovaných akcií:
Percento účasti:

Typ

Splnomocnenie pre
Ing. Jozef Šnegoň,

2

Josef Poštulka.^l

298 659
36,798%

Počet prítomných akcionárov:
Zo zúčastnených:
Právnické osoby predstavujú:
^V^ické^íSjDby predstavujú:

298 659 akcií
0 akcií

100,00%
0,00%

Typ:
1 - právnická osoba slovenská
2 - právnická osoba zahraničná
osoba slovenská
osoba zahraničná

/

/ /m/

. Juraj/Bizoň
mimoriadnehďvalného zhromaždenia

Mgr. M ichal Bizón
zapisovateľ mimoriadneho valného zhromaždenia
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ROKOVACÍ PORIADOK
m im o ria d n e h o valného z h ro m a žd e n ia zvolaného n a deň 28.10.2022
spoločnosti D r u h á stra te g ick á , a.s., so sídlom T r n a v s k á cesta 27/B, 831 04 B ratislava

Č A S T I. - H L A S O V A C Í P O R I A D O K

Č lánok 1
Rokovania valného zhromaždenia sa zúčastňujú akcionári zapísaní do listiny prítomných
akcionárov na valnom zhromaždení spoločnosti, členovia predstavenstva spoločnosti, čle
novia dozornej rady spoločnosti, a ďalšie prizvané osoby, schválené predstavenstvom. Právo
akcionára zúčastniť sa na valnom zhromaždení bude overené na základe výpisu z účtu
majiteľa cenných papierov k rozhodujúcemu dňu vydaného Centrálnym depozitárom cenných
papierov SR, a.s. alebo členom centrálneho depozitára.
Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov spoločnosti.
Počet hlasov akcionára sa spravuje pomerom menovitej hodnoty jeh o akcií k hodnote
základného imania,
Č lán ok 2

Akcionár pri prezentácii obdrží hlasovací lístok na hlasovanie ku každému príslušnému bodu
programu, v ktorom sa bude hlasovať a ktorý bude obsahovať dátum a miesto konania
valného zhromaždenia, meno a priezvisko akcionára - fyzickej osoby, obchodné meno
akcionára - právnickej osoby, číslo jeho akcií, celkový počet jeh o hlasov, s označením bodu
programu, o ktorom sa bude hlasovať s uvedením možností hlasovať: „ZA “, „PROTI“ ,
„ZDRŽAL SA“ . Hlasovací lístok obsahuje priestor na vlastnoručný podpis príslušnej voľby
hlasujúceho.
Predstavenstvo určuje za spôsob hlasovania pre celý priebeh valného zhromaždenia, hla
sovanie uvedenými hlasovacími lístkami,
Č lánok 3
Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním na výzvu predsedu valného zhromaždenia.
Hlasovať sa bude tak, že pri hlasovaní „za“ hlasuje akcionár zreteľným zdvihnutím hlasova
cieho lístka, následným označením príslušnej voľby v kolónke „za“ a predložením tohto lístka
skrutátorovi na spočítanie hlasov voľby „za". Pri hlasovaní „proti'1 alebo „zdržal sa5', hlasuje
akcionár zreteľným zodvihnutím hlasovacieho lístka, následným označením príslušnej voľby
v kolónke „zdržal sa“ alebo „proti” a predložením tohto lístka skrutátorovi na spočítanie
hlasov príslušnej voľby,
Skrutátori oznámia výsledok hlasovania predsedovi valného zhrom aždenia a zapisovateľovi.
Predseda valného zhromaždenia výsledky hlasovania oznámi valnému zhromaždeniu.

Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Dvojtretinová
väčšina hlasov prítomných akcionárov sa vyžaduje na schválenie rozhodnutia valného
zhromaždenia o zm ene stanov spoločnosti, rozhodnutia o skončení obchodovania na burze s
akciami spoločnosti a rozhodnutia valného zhromaždenia, že spoločnosť prestáva byť
verejnou akciovou spoločnosťou a stáva sa súkromnou akciovou spoločnosťou. V ostatných
prípadoch schvaľovania rozhodnutí valného zhromaždenia postačuje jednoduchá väčšina
hlasov prítomných akcionárov,
Pri predložení pozmeňujúcich návrhov, dá predseda valného zhromaždenia hlasovať najskôr
o pôvodnom predkladanom návrhu a v prípade jeho neprijatia potrebnou väčšinou, dá
hlasovať o ďalších návrhoch v ním stanovenom poradí,
Č A S T II. - S P Ô S O B V E D EN IA V A L N É H O Z H R O M A Ž D E N I A
Č lánok 5
Predseda valného zhromaždenia je oprávnený udeľovať a odnímať slovo akcionárovi, členovi
predstavenstva alebo dozornej rady, prípadne inej osobe, ktorá má alebo chce na rokovaní
valného zhromaždenia vystúpiť (napr. skrutátor a pod.), V prípade akcionára prihliada na tú
skutočnosť, či je vystúpenie akcionára výkonom jeho akcionárskeho práva účasti na valnom
zhromaždení, teda či sa jedná o požiadavku o poskytnutie informácie, vysvetlenia, o
uplatnenie návrhov, alebo o podanie protestu proti rozhodnutiu valného zhromaždenia, alebo
či sa o výkon akcionárskeho práva nejedná. Taktiež prihliada na to, či akcionár vykonáva
svoje akcionárske práva v súlade s požiadavkou zachovania poriadku, požiadavkou riadneho
a dôstojného priebehu valného zhromaždenia, alebo či sa jedná o zneužitie práva akcionára,
prípadne o konanie v rozpore s dobrými mravmi,
V prípade, ak po udelení slova, vykonáva akcionár pri svojom vystúpení akcionárske práva
v rozpore so všeobecnými požiadavkami kladenými na výkon práva (dobré mravy, nezneu
žívame práva), zváži predseda valného zhromaždenia ďalšie pokračovanie vystúpenia ak
cionára a podľa okolností akcionárovi slovo odníme. Dbá pritom najmä na zachovanie po
riadku, riadneho a dôstojného priebehu valného zhromaždenia. Ak sa predseda valného
zhromaždenia rozhodne akcionárovi slovo odňať, predtým ho najskôr vyzve, aby hovoril
k veci a uplatnil v rámci udeleného slova niektoré zo svojich akcionárskych práv a až po
zistení, že akcionár jeh o výzvu nereäpektuje, slovo mu odníme.
Č lánok 6
Predseda valného zhromaždenia je oprávnený kedykoľvek kontrolovať dôvod oprávnenosti
účasti na valnom zhromaždení. Je oprávnený vykázať osoby, ktoré narúšajú poriadok, dôs
tojný a riadny priebeh valného zhromaždenia, ktoré sa v rokovacej miestnosti neoprávnene
zdržujú, alebo sú pod vplyvom požitia alkoholických nápojov.
Predseda valného zhromaždenia môže pri výkone svojej funkcie poveriť tretie osoby, prí
tomné na valnom zhromaždení, čiastkovými úlohami. Takéto osoby potom vystupujú ako
asistenti predsedu valného zhromaždenia, o čom v prípade, ak to uzná za vhodné, môže
predseda valného zhromaždenia informovať valné zhromaždenie.
Predseda valného zhromaždenia môže v záujme riadneho priebehu zhromaždenia prijať rôzne
opatrenia, ktorými usmerňuje jeho priebeh. V prípade, ak to uzná za vhodné, môže predložiť

•í
takéto opatrenie valnému zhrom iž^er.:rczhodnutie. Predseda valného zhromaždenia
môže vyhlásiť prestávku v rokevar:. r»?:.*;
r y mala táto trvať dlhšie ako 60 minút, musí
o prerušení rokovania na takúto dlhl:'-i ¿ ;b .. rozhodnúť valné zhromaždenie.
Č lánok 7
7.1.

Každý akcionár, ktorý je prítomný na rokovaní valného zhromaždenia, je oprávnený poža
dovať informácie a vysvetlenia k prerokúvanému bodu programu rokovania valného zhro
maždenia. Ak akcionár požiada o informácie a vysvetlenia, prípadne predloží návrhy, ktoré
nesúvisia s prerokúvaným bodom programu, predseda valného zhromaždenia tejto osobe
odníme udelené slovo.

7.2.

Predseda valného zhromaždenia má právo požiadať akcionára o predstavenie sa s uvedením
počtu hlasov, s ktorými disponuje, predtým, ako akcionár predloží svoj návrh alebo požiada
o informáciu alebo vysvetlenie.

7.3.

Predseda valného zhromaždenia môže požiadať akcionára, aby nadiktoval svoj návrh alebo
požiadavku o informáciu alebo vysvetlenie k prerokúvanému bodu programu rokovania val
ného zhromaždenia priamo zapisovateľovi valného zhromaždenia.

7.4.

O odmietnutí poskytnutia informácie rozhoduje predstavenstvo počas rokovania valného
zhromaždenia. Ak predstavenstvo odmietne poskytnúť informáciu a ak akcionár o to požiada
rozhodne o povinnosti predstavenstva poskytnúť požadovanú informáciu počas rokovania
valného zhromaždenia dozorná rada. Predseda valného zhromaždenia môže na žiadosť
dozornej rady prerušiť rokovanie valného zhromaždenia na čas nevyhnutný na prijatie
rozhodnutia dozornej rady.

7.5.

Po prijatí rozhodnutia valného zhromaždenia je akcionár, člen predstavenstva alebo dozornej
rady oprávnený podať protest proti rozhodnutiu valného zhromaždenia. Ak o to protestujúci
požiada, predseda valného zhromaždenia zabezpečí, aby bol protest obsiahnutý v zápisnici
oválnom zhromaždení. Protestujúci môže byť požiadaný predsedom valného zhromaždenia,
aby nadiktoval svoj protest priamo zapisovateľovi valného zhromaždenia.
Č lánok 8

8.1.

Vysvetlenia k spôsobu hlasovania je oprávnený podávať len predseda valného zhromaždenia.
O prezentácii akcionárov po otvorení valného zhromaždenia rozhoduje predseda valného
zhromaždenia. Ak predseda valného zhromaždenia o takejto prezentácií akcionárov rozhodne,
postup pri nej sa riadi primerane ustanoveniami o prezentácii akcionárov uvedenými
v oznámení o konaní valného zhromaždenia.

8.2.

Akcionár nie j e oprávnený klásť na valnom zhromaždení otázky, uplatňovať pripomienky,
vrátane faktických pripomienok, predkladať upozornenia a uplatňovať protesty, ktoré nesú
visia s predmetom rokovania valného zhromaždenia a rozhodnutím valného zhromaždenia.
Jeho právo na udelenie slova je zo zákona obmedzené oprávnením uplatňovať návrhy, po
žadovať informácie a vysvetlenia súvisiace s predmetom rokovania valného zhromaždenia, a
podávať protesty proti rozhodnutiam valného zhromaždenia.

8.3.

Akcionári, členovia predstavenstva alebo dozornej rady a osoby, o ktorých účasti na valnom
zhromaždení rozhodlo predstavenstvo, sú oprávnení hovoriť, len ak im predseda valného
zhromaždenia udelil slovo a nesmú narúšať svojím správaním riadny a dôstojný priebeh ro
kovania valného zhromaždenia.

