STANOVY
AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI
I. ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
ČLÁNOK I
OBCHODNÉ MENO A
SÍDLO SPOLOČNOSTI
1

Obchodné meno spoločnosti je:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
(„spoločnosť” alebo „SPP“)

2

Sídlo spoločnosti: Bratislava
Ulica: Mlynské nivy 44/a
PSČ: 825 11

3

Spoločnosť je založená na dobu neurčitú.
ČLÁNOK II
DEFINÍCIE

V týchto stanovách majú použité výrazy významy definované v čl. XXVI.

ČLÁNOK III
PREDMET PODNIKANIA
(a)

overovanie meradiel v rozsahu autorizácie štátneho metrologického strediska;

(b)

opravy a montáž meradiel;

(c)

montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení
rozvádzačov;

(d)

výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania;

(e)

montáž a opravy meracej a regulačnej techniky;

(f)

kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
formou maloobchodu a veľkoobchodu;

(g)

výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov;

a

výroba

(h)

vykonávanie protikoróznych izolácií;

(i)

revízie a skúšky tlakových nádob;

(j)

plynoinštalatérstvo;

(k)

revízie a skúšky plynových zariadení;

(l)

montáž a servis protikoróznych zariadení;

(m)

oprava plynospotrebičov;

(n)

geodetické práce;

(o)

elektroinštalatérstvo;

(p)

revízie elektrických zariadení;

(q)

revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení;

(r)

prestavba motorových vozidiel na plynový pohon;

(s)

defektoskopia, diagnostika, skúšobníctvo v zmysle oprávnenia;

(t)

vodoinštalatérstvo;

(u)

výroba kovov a kovových výrobkov s výnimkou galvanizácie a zlievania;

(v)

výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania bez elektročastí;

(w)

individuálne vyskúšanie, overovacie skúšky, revízie a revízne skúšky dvíhacích
zariadení;

(x)

vstreľovanie expanznými prístrojmi;

(y)

kopírovacie služby;

(z)

prenájom strojov, nástrojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu;

(aa)

vydávanie periodických a neperiodických publikácií;

(bb)

sprostredkovateľská, konzultačná
geotermálnej energie;

(cc)

informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly;

(dd)

výkopové a kopáčske práce stavebnými mechanizmami;

(ee)

diagnostika plynovodov z hľadiska protikoróznej ochrany, defektoskopické
meranie;

(ff)

prenájom stavebných strojov a zariadení s obsluhujúcim personálom;

a
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poradenská

činnosť

pri

využívaní

(gg)

opravy zdvíhacích zariadení;

(hh)

výroba tepla, výroba elektriny, rozvod tepla, rozvod elektriny;

(ii)

montáž a opravy vyhradených plynových zariadení;

(jj)

dodávka plynu;

(kk)

dodávka elektriny;

(ll)

pohostinská činnosť;

(mm) vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava;
(nn)

vnútroštátna nákladná cestná doprava;

(oo)

nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých
celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 T;

(pp)

personálne poradenstvo okrem personálneho leasingu;

(qq)

technicko - organizačné zabezpečenie vzdelávacích podujatí, seminárov,
konferencií, kurzov a školení;

(rr)

školiaca a vzdelávacia činnosť v riadení a personalistike;

(ss)

sekretárske služby a administratívne práce;

(tt)

preklady (vrátane tlmočníckych služieb) z a do jazyka nemeckého, anglického,
francúzskeho;

(uu)

vedenie účtovníctva;

(vv)

činnosť ekonomických, organizačných a účtovných poradcov;

(ww) podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností;
spoločenských,

kultúrnych,

reprezentačných

(xx)

organizovanie
podujatí;

(yy)

prieskum trhu a verejnej mienky;

(zz)

reklamná, propagačná a inzertná činnosť;

(aaa)

vydavateľská činnosť v rozsahu voľných živností;

a

športových

(bbb) grafické práce na počítači podľa predlohy;
(ccc)

služby v oblasti komunikácie a v oblasti vzťahov s verejnosťou (public relation);

(ddd) poradenstvo v oblasti komunikácie a v oblasti vzťahov s verejnosťou (public
relation);
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(eee)

mediálne poradenstvo;

(fff)

poskytovanie služieb patentového zástupcu;

(ggg) poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy
s autorom;
(hhh) vypracovanie štúdií pre počítačové riešenia v oblasti dátovej a komunikačnej
techniky;
(iii)

automatizované spracovanie dát;

(jjj)

navrhovanie a projektovanie počítačových sietí;

(kkk) poradenstvo v oblasti informačných a komunikačných technológií;
(lll)

poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky vrátane systémovej údržby software;

(mmm)správa počítačových sietí;
(nnn) poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň;
(ooo) poskytovanie úverov nebankovým spôsobom v rozsahu voľnej živnosti;
(ppp) skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov;
(qqq) čistiace a upratovacie práce;
(rrr)

optimalizácia prepravných sietí - logistika;

(sss)

prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností;

(ttt)

prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním aj
iných ako základných služieb;

(uuu) prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá s poskytovaním
aj iných ako základných služieb;
(vvv) správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty;
(www) sťahovanie (bez dopravy);
(xxx) podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom;
(yyy) sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľných živností;
(zzz) odborné poradenstvo v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania
životného prostredia;
(aaaa) správa registratúry;
(bbbb) verejné obstarávanie;
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(cccc) technik požiarnej ochrany a špecialista požiarnej ochrany;
(dddd) výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu výchova a vzdelávanie
zamestnancov a vedúcich zamestnancov;
(eeee) poskytovanie elektronických komunikačných sietí;
(ffff)

poskytovanie elektronických komunikačných služieb;

(gggg) poskytovanie služieb starostlivosti o dieťa, s výnimkou činností a služieb
uvedených v zákone č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci;
(hhhh) vyučovanie v odbore cudzích jazykov – anglický jazyk;
(iiii)

masérske služby;

(jjjj)

prevádzkovanie zariadení na regeneráciu a rekondíciu;

(kkkk) poskytovanie energetickej služby s garantovanou úsporou energie;
(llll)

poskytovanie podpornej energetickej služby;

(mmmm)

výkon činnosti energetického audítora;

(nnnn) výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied;
(oooo) vykonávanie činnosti viazaného finančného agenta v sektore poistenia a zaistenia;
(pppp) vykonávanie činnosti viazaného finančného agenta v sektore poskytovania
úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov;
(qqqq) vykonávanie činnosti viazaného finančného agenta v sektore prijímania vkladov;
(rrrr)

činnosť výkupcu elektriny.
II. ČASŤ
ZÁKLADNÉ IMANIE
ČLÁNOK IV
ZÁKLADNÉ IMANIE SPOLOČNOSTI

1

Základné imanie spoločnosti je 885 062 329,84 Euro (osemstoosemdesiatpäť
miliónov šesťdesiatdva tisíc tristodvadsaťdeväť eur a osemdesiatštyri
eurocentov).

2

Základné imanie spoločnosti bolo vytvorené vkladom zakladateľa ku dňu jej
vzniku, tak ako je uvedené v zakladateľskej listine.

3

Základné imanie spoločnosti je rozdelené na 26 666 536 (slovom dvadsaťšesť
miliónov šesto šesťdesiat šesťtisíc päťstotridsaťšesť) akcií na meno, v menovitej
hodnote 33,19 Euro (tridsaťtri euro a devätnásť centov) za každú akciu.

4

Valné zhromaždenie spoločnosti („valné zhromaždenie“) rozhoduje o zvýšení
5

alebo znížení základného imania spoločnosti, v súlade s príslušnými právnymi
predpismi a ustanoveniami čl. XIV týchto stanov. Valné zhromaždenie môže
taktiež oprávniť predstavenstvo spoločnosti („predstavenstvo“) na rozhodovanie
o zvýšení základného imania spoločnosti do určitej výšky a za podmienok
stanovených zákonom a ustanovením čl. XIV.
5

Spoločnosť vedie zoznam akcionárov v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. v
znení neskorších predpisov (Obchodný Zákonník) a zákonom č. 566/2001 Z.z. o
cenných papieroch v znení neskorších predpisov.
ČLÁNOK V
FORMA, HODNOTA, DRUHY A PODOBA AKCIÍ

1

Akcie sú cenné papiere, s ktorými sú spojené práva akcionárov podieľať sa podľa
príslušných právnych predpisov a týchto stanov na riadení, zisku a na
likvidačnom zostatku spoločnosti po jej zrušení s likvidáciou, pokiaľ nie je v
stanovách uvedené niečo iné.

2

Spoločnosť môže vydať hromadné akcie, ktoré nahrádzajú viac akcií toho istého
druhu s rovnakou menovitou hodnotou. Ak akcionár písomne požiada o výmenu
svojej hromadnej akcie za dve alebo viac samostatných akcií alebo hromadných
akcií, alebo o výmenu dvoch alebo viacerých samostatných akcií alebo
hromadných akcií za jednu alebo viac hromadných akcií, čo taký akcionár môže
na základe vlastného uváženia v písomnej žiadosti adresovanej spoločnosti určiť,
potom je spoločnosť povinná tak urobiť do pätnástich (15) dní po tom, ako
dostane takúto žiadosť. Spoločnosť vydá nové akcie výmenou za originál
hromadnej akcie (hromadných akcií). Rovnaký postup platí v prípade, že
akcionár požiada o výmenu dvoch alebo viacerých samostatných akcií za
hromadné akcie, pričom vyššie uvedené platí primerane.

3

Akcie spoločnosti sú vydané ako listinné cenné papiere na meno, ktoré nie sú
verejne obchodovateľné.

4

Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o vydaní akcií:

(a)

rôznych foriem (na meno, na doručiteľa);

(b)

rôznej menovitej hodnoty (vyjadrenej kladným celým číslom);

(c)

rôzneho druhu (kmeňové, prioritné akcie) odlišujúce sa svojimi názvami a
obsahom práv, ktoré sú s nimi spojené.
III. ČASŤ
AKCIONÁRI
ČLÁNOK VI
PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁROV

1

Práva a povinnosti akcionára upravuje príslušný zákon a tieto stanovy.
Akcionárom sa môže stať akákoľvek právnická alebo fyzická osoba.

2

Základnými právami akcionára je právo podieľať sa na riadení spoločnosti, na
6

zisku a na likvidačnom zostatku spoločnosti pri jej zrušení s likvidáciou. Právo
zúčastňovať sa na riadení spoločnosti si akcionár uplatňuje hlasovaním na valnom
zhromaždení, pričom akcionár musí rešpektovať organizačné opatrenia platné pre
konanie valného zhromaždenia. Akcionár má právo požadovať na valnom
zhromaždení informácie, vysvetlenia týkajúce sa záležitosti spoločnosti alebo
záležitosti osôb ovládaných spoločnosťou, podávať návrhy k prerokúvanému
programu a byť volený do orgánov spoločnosti.
3

Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení prostredníctvom
fyzickej osoby - splnomocnenca. Splnomocnencom nemôže byť člen dozornej
rady spoločnosti. Splnomocnenec musí byť pre účasť na valnom zhromaždení
splnomocnený písomným plnomocenstvom, čo môže byť všeobecná plná moc na
vykonávanie hlasovacích práv na valnom zhromaždení, a musí obsahovať názov,
sídlo a IČO spoločnosti, ak je pridelené, ak je akcionárom právnická osoba alebo
meno, priezvisko, rodné číslo (u iných ako slovenských občanov dátum
narodenia) a bydlisko tak akcionára, ktorý je fyzickou osobou, ako aj
splnomocnenca, a podpis akcionára. Ak sa akcionár, ktorý vydal splnomocnenie
osobne zúčastní valného zhromaždenia, jeho splnomocnenie sa bude považovať
za neúčinné.

4

Počet hlasov akcionára je daný pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške
základného imania. Každých 33,19 Euro (tridsaťtri eur a devätnásť centov)
menovitej hodnoty akcií predstavuje jeden hlas.

5

Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné
zhromaždenie určilo na rozdelenie. Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti
dividendu prijatú dobromyseľne.

6

Majetkové vklady do spoločnosti počas trvania spoločnosti nemožno akcionárom
vrátiť, a akcionári nie sú oprávnení požadovať vrátenie svojich majetkových
vkladov v prípade zrušenia spoločnosti.

7

Akcionár, ktorý upisuje novo vydané akcie je povinný splatiť celý emisný kurz
akcií. Za akcionárov sa považujú aj majitelia dočasných listov.

8

Akcionár má právo preskúmavať zápisnice z rokovania dozornej rady a o takto
získaných informáciách je povinný zachovávať mlčanlivosť.
IV. ČASŤ
ORGÁNY SPOLOČNOSTI
ČLÁNOK VII
ORGÁNY SPOLOČNOSTI

Orgánmi spoločnosti sú:
(a)

valné zhromaždenie;

(b)

predstavenstvo;

(c)

dozorná rada.
7

ČLÁNOK VIII
VALNÉ ZHROMAŽDENIE
1

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Do jeho pôsobnosti patrí:

(a)

voľba a odvolanie členov dozornej rady (okrem tých, ktorých volia a odvolávajú
zamestnanci spoločnosti), predsedu dozornej rady, schvaľovanie odmeny členov
dozornej rady a uzavretia alebo zmeny zmlúv o výkone funkcie členov dozornej
rady;

(b)

voľba a odvolanie členov predstavenstva, určenie predsedu predstavenstva
a podpredsedu predstavenstva, schvaľovanie odmeny členov predstavenstva
a uzavretia alebo zmeny zmlúv o výkone funkcie členov predstavenstva,
schválenie udelenia prokúry;

(c)

schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov predstavenstva a dozornej rady
spoločnosti;

(d)

akákoľvek zmena stanov, štatútu dozornej rady alebo štatútu predstavenstva;

(e)

akákoľvek zmena základného imania spoločnosti alebo vytvorenie, rozdelenie
alebo vydanie akýchkoľvek akcií spoločnosťou alebo udelenie akýchkoľvek opcií
alebo práv na upísanie alebo premenu akéhokoľvek nástroja na takéto akcie alebo
cenné papiere spoločnosti alebo akékoľvek zníženie základného imania
spoločnosti;

(f)

vydanie akýchkoľvek cenných papierov (pre vylúčenie pochybností, vrátane
vydania dlhopisov a vystavenia, prijatia a avalu zmeniek) spoločnosťou;

(g)

akékoľvek zlúčenie, splynutie, rozdelenie, zmena právnej formy, zrušenie s
likvidáciou alebo iná významná zmena korporátnej štruktúry spoločnosti, pre
vylúčenie pochybností, vrátane akéhokoľvek iného typu transformácií týkajúcich
sa spoločností vyplývajúcich z akýchkoľvek právnych predpisov prijatých po dni
zmeny týchto stanov;

(h)

rozhodnutie o vymenovaní likvidátora spoločnosti, o určení odmeny pre
likvidátora, o odvolaní likvidátora a nahradení likvidátora, ktorého nevymenoval
súd;

(i)

rozhodnutie o rozdelení akýchkoľvek dividend spoločnosťou alebo rozdeľovanie
iných platieb vyplývajúcich z Akcií;

(j)

rozhodnutia o zvýšení alebo znížení základného imania spoločnosti, o poverení
predstavenstva zvýšiť základné imanie spoločnosti za určitých podmienok a do
určitej výšky;

(k)

schválenie riadnej individuálnej, mimoriadnej individuálnej, riadnej
konsolidovanej alebo mimoriadnej konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti,
rozhodnutia o rozdelení zisku spoločnosti vrátane určenia výšky dividend a
prípadných tantiém a o spôsobe úhrady prípadných strát spoločnosti;

(l)

schválenie výročnej správy, ktorej súčasťou je správa o podnikateľskej činnosti
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spoločnosti a o stave a vývoji majetku spoločnosti;
(m)

schválenie podnikateľského plánu a dlhodobého strategického plánu;

(n)

rozhodnutia o použití rezervného fondu v súlade s čl. XVIII;

(o)

rozhodnutia o zmenách práv, spojených s akýmkoľvek druhom Akcií spoločnosti;

(p)

rozhodnutia o premene akcií na meno na akcie na doručiteľa a naopak;

(q)

rozhodnutie o premene zaknihovaných akcií na listinné a naopak;

(r)

rozhodnutia o obmedzení alebo vylúčení prednostného práva akcionára na
upísanie novo vydaných akcií spoločnosti v súlade a na základe podmienok
stanovených zákonom;

(s)

schválenie zmluvy o prevode podniku spoločnosti a zmluvy o prevode časti
podniku spoločnosti;

(t)

rozhodnutia schvaľujúce akékoľvek Nakladanie (vrátane zriadenia akéhokoľvek
Záložného práva) s akýmikoľvek Akciami HDS spoločnosťou;

(u)

schválenie peňažných a nepeňažných vkladov do iných právnických osôb;

(v)

schválenie predaja alebo zriadenia Záložného práva na nehnuteľný majetok
v jednej transakcii alebo v sérii súvisiacich transakcií s účtovnou zostatkovou
hodnotou nad 1 000 000 eur a kúpy nehnuteľného majetku v jednej transakcii
alebo v sérii súvisiacich transakcií s nadobúdacou cenou nad 1 000 000 eur;

(w)

schválenie prevodu vlastníctva k hnuteľnému majetku mimo predmetu
podnikania v jednej transakcii alebo v sérii súvisiacich transakcií s účtovnou
zostatkovou hodnotou nad 165 000 eur;

(x)

schválenie predaja a nákupu akcií, obchodných podielov a podielov v iných
subjektoch;

(y)

schválenie zmluvy o zriadení Záložného práva na majetok spoločnosti v jednej
transakcii alebo v sérii súvisiacich transakcií s účtovnou zostatkovou hodnotou
nad 165 000 eur;

(z)

zabezpečenie záväzkov tretích osôb (s výnimkou zabezpečenia záväzkov 100%ných Dcérskych spoločností spoločnosti) majetkom spoločnosti prostredníctvom
zmlúv o ručení alebo iných právnych úkonov, ktorých účelom je zabezpečenie
záväzku tretej fyzickej alebo právnickej osoby;

(aa)

poskytovanie pôžičiek alebo úverov fyzickým osobám (s výnimkou pôžičiek
zamestnancom spoločnosti do 25 000 eur vo vzťahu k jednotlivému
zamestnancovi) a právnickým osobám (s výnimkou 100%-ných Dcérskych
spoločností spoločnosti) z majetku spoločnosti;

(bb)

uzavretie akejkoľvek zmluvy týkajúcej sa hlasovacích práv prináležiacich
k akýmkoľvek Akciám HDS alebo k akýmkoľvek akciám Dcérskej spoločnosti
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spoločnosti s akoukoľvek osobou zo strany spoločnosti;
(cc)

akákoľvek podstatná zmena v povahe hlavnej obchodnej činnosti spoločnosti
alebo spôsobe, akým ju spoločnosť vykonáva;

(dd)

schválenie začatia akéhokoľvek súdneho alebo rozhodcovského konania
spoločnosťou voči osobám, ktoré boli priamymi alebo nepriamymi akcionármi
spoločnosti pred 23. januárom 2013 a prestali nimi byť najneskôr 23. januára
2013 (pre vylúčenie pochybností, tento odstavec sa neaplikuje na začatie
akéhokoľvek súdneho alebo rozhodcovského konania voči Fondu národného
majetku Slovenskej republiky, Slovenskej republike alebo jej orgánom, úradom
alebo nimi kontrolovaným osobám);

(ee)

vymenovanie a odvolanie Audítora spoločnosti;

(ff)

schválenie návrhu ceny, návrhu na zmenu cenového rozhodnutia, doplnenia
návrhu z podnetu spoločnosti, ak má doplnenie vplyv na zmenu ceny, a odvolania
v konaní o cenovej regulácii pred Úradom pre reguláciu sieťových odvetví a
Radou pre reguláciu podľa zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových
odvetviach v znení neskorších predpisov;

(gg)

akýkoľvek výkon akcionárskych práv spoločnosťou (vrátane akýchkoľvek práv
ako nepriameho akcionára) (ak spoločnosť vlastní akcie v Hlavnej dcérskej
spoločnosti nepriamo prostredníctvom SPP Infrastructure alebo Dcérskej
spoločnosti SPP Infrastracture, potom akýkoľvek výkon akcionárskych práv zo
strany SPP Infrastructure alebo príslušnou Dcérskou spoločnosťou SPP
Infrastructure, ktorá (priamo alebo nepriamo) vlastní akcie v príslušnej Hlavnej
dcérskej spoločnosti (prostredníctvom výkonu akcionárskych práv spoločnosťou
ohľadom SPP Infrastructure alebo takejto Dcérskej spoločnosti SPP
Infrastructure)) ohľadom ktorejkoľvek z nasledovných záležitostí vo vzťahu ku
ktorejkoľvek Hlavnej dcérskej spoločnosti (v rozsahu, v akom také záležitosti
patria do právomoci valného zhromaždenia príslušnej Hlavnej dcérskej
spoločnosti a, pokiaľ to je relevantné, právomoci valného zhromaždenia SPP
Infrastructure alebo príslušnej Dcérskej spoločnosti SPP Infrastructure, ktorá
vlastní akcie v príslušnej Hlavnej dcérskej spoločnosti) alebo, pokiaľ je to
relevantné, k Dcérskym spoločnostiam spoločnosti (v rozsahu, v akom také
záležitosti patria do právomoci valného zhromaždenia príslušnej Dcérskej
spoločnosti spoločnosti):
(i)

voľba a odvolanie členov dozornej rady (okrem tých, ktorých volia a
odvolávajú zamestnanci spoločnosti) Hlavnej dcérskej spoločnosti,
schvaľovanie odmeny členov dozornej rady Hlavnej dcérskej spoločnosti
a uzavretia alebo zmeny zmlúv o výkone funkcie členov dozornej rady
Hlavnej dcérskej spoločnosti;

(ii)

voľba a odvolanie štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu
Hlavnej dcérskej spoločnosti, schvaľovanie odmeny štatutárneho orgánu
alebo členov štatutárneho orgánu Hlavnej dcérskej spoločnosti a uzavretia
alebo zmeny zmlúv o výkone funkcie štatutárneho orgánu alebo členov
štatutárneho orgánu Hlavnej dcérskej spoločnosti;
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(iii)

akákoľvek zmena príslušných stanov Hlavnej dcérskej spoločnosti, štatútu
príslušnej Dozornej rady Dcérskej spoločnosti alebo štatútu príslušného
Predstavenstva Dcérskej spoločnosti;

(iv)

akákoľvek zmena základného imania príslušnej Hlavnej dcérskej
spoločnosti alebo vytvorenie, rozdelenie alebo vydanie akýchkoľvek akcií
alebo akýchkoľvek iných cenných papierov príslušnou Hlavnou dcérskou
spoločnosťou (okrem zmeniek na účely zabezpečenia Povoleného
financovania) alebo udelenie akýchkoľvek opcií alebo práv na upísanie
alebo premenu akéhokoľvek nástroja na takéto akcie alebo cenné papiere
príslušnej Hlavnej dcérskej spoločnosti alebo akékoľvek zníženie
základného imania príslušnej Hlavnej dcérskej spoločnosti;

(v)

akékoľvek zlúčenie, splynutie, rozdelenie, zmena právnej formy, zrušenie
s likvidáciou alebo iná významná zmena korporátnej štruktúry príslušnej
Hlavnej dcérskej spoločnosti alebo Dcérskej spoločnosti spoločnosti
(vrátane akéhokoľvek iného typu transformácií týkajúcich sa spoločností
vyplývajúcich z akýchkoľvek právnych predpisov prijatých po dni zmene
týchto stanov);

(vi)

rozhodnutie o rozdelení akýchkoľvek dividend príslušnej Hlavnej
dcérskej spoločnosti alebo rozdeľovanie iných platieb vyplývajúcich z
Akcií HDS príslušnej Hlavnej dcérskej spoločnosti, pričom valné
zhromaždenie môže rozhodnúť len o takom návrhu Predstavenstva
spoločnosti Eustream na rozdelenie zisku alebo úhradu strát, ktorý
schválila Dozorná komisia spoločnosti Eustream;

(vii)

rozhodnutia o zvýšení alebo znížení základného imania príslušnej Hlavnej
dcérskej spoločnosti, o poverení príslušného Predstavenstva Dcérskej
spoločnosti zvýšiť základné imanie príslušnej Hlavnej dcérskej
spoločnosti za určitých podmienok a do určitej výšky;

(viii) schválenie riadnej individuálnej, mimoriadnej individuálnej, riadnej
konsolidovanej alebo mimoriadnej konsolidovanej účtovnej závierky
príslušnej Hlavnej dcérskej spoločnosti, rozhodnutia o rozdelení zisku
príslušnej Hlavnej dcérskej spoločnosti vrátane určenia výšky dividend a
prípadných tantiém a o spôsobe úhrady prípadných strát príslušnej
Hlavnej dcérskej spoločnosti, pričom valné zhromaždenie môže
rozhodnúť len o takom návrhu Predstavenstva spoločnosti Eustream na
rozdelenie zisku alebo úhradu strát, ktorý schválila Dozorná komisia
spoločnosti Eustream;
(ix)

rozhodnutia o zmene práv spojených s akýmkoľvek druhom Akcií HDS;

(x)

rozhodnutia o premene akcií na meno príslušnej Hlavnej dcérskej
spoločnosti na akcie na doručiteľa a naopak;

(xi)

rozhodnutia o obmedzení alebo vylúčení prednostného práva akcionára na
upísanie novo vydaných akcií príslušnej Hlavnej dcérskej spoločnosti
alebo Dcérskej spoločnosti spoločnosti v súlade a na základe podmienok
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stanovených zákonom;
(xii)

rozhodnutia schvaľujúce akékoľvek Nakladanie (vrátane zriadenia
akéhokoľvek Záložného práva) s akýmikoľvek Akciami HDS alebo
s akciami, obchodnými podielmi alebo inými podielmi Dcérskej
spoločnosti spoločnosti (v prípade Dcérskych spoločností spoločnosti, ak
účtovná hodnota príslušných akcií, obchodných podielov alebo iných
podielov, s ktorými sa Nakladá v jednej transakcii alebo v sérii
súvisiacich transakcií, je vyššia ako 250 000 eur) zo strany spoločnosti,
prípadne, ak spoločnosť vlastní akékoľvek Akcie HDS nepriamo
prostredníctvom SPP Infrastructure alebo Dcérskej spoločnosti SPP
Infrastructure, tak zo strany SPP Infrastructure alebo príslušnej Dcérskej
spoločnosti SPP Infrastructure, ktorá (priamo alebo nepriamo) vlastní
akékoľvek Akcie HDS;

(xiii) schválenie zmluvy o prevode podniku ktorejkoľvek Hlavnej dcérskej
spoločnosti alebo Dcérskej spoločnosti spoločnosti a zmluvy o prevode
časti podniku ktorejkoľvek Hlavnej dcérskej spoločnosti alebo Dcérskej
spoločnosti spoločnosti;
(xiv)

rozhodnutia schvaľujúce akékoľvek Nakladanie s podstatnými aktívami
prepravnej siete plynu;

(xv)

akákoľvek podstatná zmena v povahe hlavnej obchodnej činnosti
príslušnej Hlavnej dcérskej spoločnosti alebo spôsobe, akým ju príslušná
Hlavná dcérska spoločnosť vykonáva;

(xvi)

schválenie začatia akéhokoľvek súdneho alebo rozhodcovského konania
príslušnou Hlavnou dcérskou spoločnosťou voči osobám, ktoré boli
priamymi alebo nepriamymi akcionármi spoločnosti pred 23. januárom
2013 a prestali nimi byť najneskôr 23. januára 2013 (pre vylúčenie
pochybností, tento odstavec sa neaplikuje na začatie akéhokoľvek
súdneho alebo rozhodcovského konania voči Fondu národného majetku
Slovenskej republiky, Slovenskej republike alebo jej orgánom, úradom
a nimi kontrolovaným osobám);

(xvii) bez toho, aby boli dotknuté kogentné právne predpisy Slovenskej
republiky, vymenovanie Audítorov príslušnej Hlavnej dcérskej
spoločnosti, pričom valné zhromaždenie môže rozhodnúť len o takom
návrhu na vymenovanie Audítorov spoločnosti Eustream, ktorý bol
valnému
zhromaždeniu
spoločnosti
Eustream
predložený
Predstavenstvom spoločnosti Eustream; a
(xviii) uzatvorenie akejkoľvek zmluvy ohľadom hlasovacích práv prináležiacich
akýmkoľvek Akciám HDS s akoukoľvek osobou zo strany SPP
Infrastructure alebo príslušnej Dcérskej spoločnosti SPP Infrastructure,
ktorá (priamo alebo nepriamo) vlastní akékoľvek Akcie HDS;
(hh)

menovanie a odvolanie členov Výboru pre audit;

(ii)

rozhodnutie o ďalších záležitostiach, ak ich tieto stanovy alebo všeobecne
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záväzné kogentné právne predpisy zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia.
2

Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov.
Rokovaní valného zhromaždenia sa zúčastňuje spravidla aspoň jeden člen
predstavenstva, jeden člen dozornej rady a/alebo ďalší pozvaní hostia. Ak
akcionár vykonáva svoje právo prostredníctvom splnomocnenca, musí originál
alebo úradne osvedčenú kópiu plnomocenstva odovzdať pri prezentácii
zapisovateľovi pre účely zápisu do listiny prítomných akcionárov. Na takto
odovzdané plnomocenstvo sa nemôže odvolávať pri ďalšom valnom
zhromaždení; to neplatí, ak znovu predloží originál alebo úradne osvedčenú kópiu
tohto plnomocenstva. Ak akcionár splnomocní na výkon práv spojených s tými
istými akciami na valnom zhromaždení viacerých splnomocnencov, spoločnosť
umožní hlasovanie prvému splnomocnencovi zapísanému do listiny prítomných.

3

Valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo najmenej raz za kalendárny rok, a to
v lehote do šiestich (6) mesiacov po uplynutí účtovného obdobia. Účtovná
závierka sa zasiela akcionárom spolu s pozvánkou na riadne valné zhromaždenie.

4

Mimoriadne valné zhromaždenie zvolá predstavenstvo najmä vtedy, ak:

(a)

sa na tom uznieslo predchádzajúce valné zhromaždenie;

(b)

požiadajú o to akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje
päť percent (5 %) alebo viac základného imania spoločnosti a navrhnú konkrétne
záležitosti na rokovanie valného zhromaždenia;

(c)

Predstavenstvo zistí, že straty spoločnosti presiahli hodnotu jednej tretiny (1/3) jej
základného imania alebo takúto stratu možno predpokladať.

5

Mimoriadne valné zhromaždenie zvolá dozorná rada z dôvodu uvedeného v čl.
XII. ods. 1 a 16 stanov.

6

V prípade zvolania mimoriadneho valného zhromaždenia podľa odseku 4 písm.
(b) tohto článku, predstavenstvo zvolá valné zhromaždenie tak, aby sa konalo
najneskôr do štyridsiatich (40) kalendárnych dní od doručenia žiadosti o jeho
zvolanie. Valné zhromaždenie je povinné prerokovať navrhnuté záležitosti.

7

Predstavenstvo zvoláva valné zhromaždenie písomnými pozvánkami najmenej
tridsať (30) dní pred konaním valného zhromaždenia. Pozvánka musí obsahovať
všetky náležitosti ustanovené platnými právnymi predpismi.

8

K pozvánke zaslanej predstavenstvom musia byť priložené materiály, ktoré budú
predmetom rokovania valného zhromaždenia.

9

Pozvánku s priloženými materiálmi, ktoré budú prerokúvané na valnom
zhromaždení zašle predstavenstvo aj všetkým členom dozornej rady.

10

Ak má spoločnosť jediného akcionára, vykonáva tento akcionár pôsobnosť
valného zhromaždenia vo forme písomných rozhodnutí, ktoré musia byť
akcionárom podpísané. V prípadoch ustanovených zákonom, takéto rozhodnutia
musia mať formu notárskej zápisnice. Rozhodnutia jediného akcionára musia byť
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písomne doručené predstavenstvu a dozornej rade. Jediný akcionár je oprávnený
požadovať, aby sa jeho rozhodovania zúčastnilo predstavenstvo a dozorná rada.
Tento akcionár môže kedykoľvek zvolať valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť
vykonáva podľa vlastného uváženia, pričom tridsať (30) dňová lehota na
pozvánku alebo oznámenie nemusí byť dodržaná.
11

Akcionár sa zúčastňuje valného zhromaždenia na vlastné náklady.
ČLÁNOK IX
ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA
a

priebeh

valného

zhromaždenia

zabezpečí

spravidla

1

Zorganizovanie
predstavenstvo.

2

Zápis akcionárov do listiny prítomných akcionárov organizuje predstavenstvo.
Listina prítomných akcionárov obsahuje najmä tieto údaje:

(a)

ak je akcionárom právnická osoba, jej názov, IČO spoločnosti, ak bolo pridelené,
a sídlo;

(b)

ak je akcionárom fyzická osoba, meno, priezvisko, rodné číslo (u iných ako
slovenských občanov dátum narodenia) a trvalé bydlisko;

(c)

čísla akcií patriacich akcionárovi, ak sú pridelené;

(d)

súčet menovitých hodnôt akcií oprávňujúcich akcionára na hlasovanie, alebo
prípadne údaj o tom, že s akciami nie je spojené žiadne hlasovacie právo;

(e)

v prípade, že akcionár splnomocní zastupovaním na valnom zhromaždení inú
osobu, do listiny akcionárov sa zapíšu aj identifikačné údaje splnomocnenca.
Listina prítomných akcionárov musí byť označená názvom a sídlom spoločnosti a
dátumom konania valného zhromaždenia. Správnosť listiny prítomných
akcionárov potvrdzujú svojimi podpismi predseda valného zhromaždenia a
zapisovateľ. Ak spoločnosť odmietne vykonať zápis určitej osoby (osôb) do
listiny prítomných, uvedie túto skutočnosť do listiny prítomných spolu s dôvodmi
odmietnutia. Listina prítomných je súčasťou zápisnice z konania valného
zhromaždenia.
Predstavenstvo súčasne zabezpečí, že každý akcionár dostane hlasovací lístok, na
ktorom je uvedené meno, priezvisko, (obchodné meno) akcionára, čísla jeho
akcií, ak sú pridelené, dátum a miesto konania valného zhromaždenia a výrazne
označený počet jeho hlasov.

3

Do deväťdesiat (90) minút od času uvedeného v pozvánke ako čas začiatku
rokovania valného zhromaždenia oznámi predstavenstvo prítomným akcionárom
počet prítomných hlasov a ich podiel na základnom imaní.

4

Predstavenstvo poverí ľubovoľného zo svojich členov, alebo akúkoľvek inú
osobu, aby až do zvolenia predsedu valného zhromaždenia viedla valné
zhromaždenie. Takáto osoba prednesie návrh na voľbu predsedu valného
zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a potrebný počet osôb
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poverených sčítaním hlasov (skrutátorov). Pri ich voľbe hlasuje valné
zhromaždenie najskôr v celku (en bloc) o všetkých kandidátoch navrhnutých
predstavenstvom. V prípade potreby sa môže hlasovať o niektorých kandidátoch
osobitne. Ak nebudú títo kandidáti zvolení, predstavenstvo zmení kandidátov
podľa návrhu akcionárov.
5

Zápisnica z valného zhromaždenia musí obsahovať:

(a)

obchodné meno a sídlo spoločnosti;

(b)

miesto a dátum (čas) konania valného zhromaždenia;

(c)

mená a priezviská predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov
zápisnice a skrutátorov;

(d)

stručný opis každého bodu programu valného zhromaždenia;

(e)

rozhodnutia prijaté valným zhromaždením s uvedením výsledku hlasovania;

(f)

stručný opis prípadného protestu ktoréhokoľvek akcionára, člena predstavenstva,
dozornej rady, týkajúceho sa rozhodnutia valného zhromaždenia, ak o to
protestujúci požiada.

6

Predstavenstvo zabezpečí vyhotovenie zápisnice z valného zhromaždenia
najneskôr do pätnástich (15) dní od jeho konania. Zápisnicu podpisuje
zapisovateľ, predseda valného zhromaždenia a dvaja zvolení overovatelia. V
prípade, že sa podľa zákona vyžaduje notárska zápisnica alebo ak je na valnom
zhromaždení prítomný notár, ktorý osvedčuje priebeh valného zhromaždenia, nie
je okrem notárskej zápisnice osvedčujúcej priebeh valného zhromaždenia
potrebné vyhotovovať ďalšiu zápisnicu z valného zhromaždenia, ak notárom
vyhotovená notárska zápisnica má všetky náležitosti uvedené v odseku 5 tohto
článku. Zápisnice zo všetkých valných zhromaždení musia byť archivované v
spoločnosti počas celej jej existencie. K zápisnici sa pripoja všetky materiály
predložené valnému zhromaždeniu a prerokované a schválené valným
zhromaždením, vrátane zoznamu akcionárov, ktorý spoločnosť vedie podľa čl. IV
ods. 5 týchto stanov, podľa ktorého sa overovalo právo účasti akcionára na
valnom zhromaždení.

7

Predstavenstvo je povinné doručiť akcionárom, ktorí o to požiadajú, a tiež
každému akcionárovi vlastniacemu akcie, ktorých menovitá hodnota presahuje
desať percent (10 %) základného imania, zápisnicu z konania valného
zhromaždenia bez zbytočného odkladu.
ČLÁNOK X
ROZHODOVANIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

1

Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním na výzvu predsedu valného
zhromaždenia. Ak je podaných viac návrhov, rozhoduje o poradí, v ktorom sa
bude o nich hlasovať valné zhromaždenie. Hlasovanie na valnom zhromaždení
prebieha odovzdaním alebo zdvihnutím hlasovacieho lístku. Výsledky hlasovania
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oznamujú skrutátori predsedovi valného zhromaždenia a zapisovateľovi.
Na prijatie rozhodnutí o záležitostiach uvedených v čl. VIII ods. 1 (okrem
záležitostí, pri ktorých zákon vyžaduje dvojtretinovú (2/3) väčšinu prítomných
akcionárov) sa vyžaduje väčšina hlasov prítomných akcionárov na valnom
zhromaždení. V prípadoch, v ktorých to vyžaduje zákon, sa na prijatie rozhodnutí
vyžaduje dvojtretinová (2/3) väčšina hlasov prítomných akcionárov na valnom
zhromaždení.
2

Na rozhodnutia valného zhromaždenia o zmene práv spojených s niektorým
druhom akcií sa vyžaduje súhlas dvojtretinovej (2/3) väčšiny hlasov akcionárov,
ktorí vlastnia takéto akcie. Preto najprv hlasujú tí akcionári, ktorí sú ich majiteľmi
a až potom hlasuje valné zhromaždenie všetkých akcionárov.

3

Pri voľbe členov predstavenstva a dozornej rady sa nepoužijú ustanovenia § 194
ods. 3 a § 200 ods. 2 Obchodného zákonníka a akcionári hlasujú všetkými
svojimi hlasmi o jednotlivých kandidátoch alebo skupine kandidátov navrhnutých
valnému zhromaždeniu v celku (en bloc).

4

Rozhodnutia valného zhromaždenia sa prijímajú vo forme uznesenia valného
zhromaždenia, ktorého úplné znenie sa uvedie v zápisnici z valného
zhromaždenia.

5

Pri hlasovaní sa neprihliada na vlastné Akcie, nadobudnuté samotnou
spoločnosťou.
ČLÁNOK XI
PREDSTAVENSTVO

1

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti. Predstavenstvo je oprávnené
konať v mene spoločnosti vo všetkých záležitostiach, zastupovať ju vo vzťahu k
tretím osobám, pred súdmi a inými orgánmi, riadiť činnosť spoločnosti.
Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach týkajúcich sa spoločnosti,
pokiaľ nie sú kogentnými ustanoveniami príslušných právnych predpisov alebo
týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti, najmä:

(a)

riadi podnikateľskú činnosť spoločnosti a zabezpečuje všetky jej prevádzkové a
organizačné záležitosti;

(b)

vykonáva zamestnávateľské práva;

(c)

zvoláva valné zhromaždenie;

(d)

vykonáva uznesenia valného zhromaždenia;

(e)

zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, kníh a ostatných
dokladov spoločnosti;

(f)

predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie:
(i)

návrhy na zmeny stanov;
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(ii)

návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania, alebo na poverenie
predstavenstva zvyšovať základné imanie v rámci určitých hraníc;

(iii)

návrhy na vydanie cenných papierov;

(iv)

riadne individuálne, mimoriadne individuálne, riadne konsolidované alebo
mimoriadne konsolidované účtovné závierky, návrhy na rozdelenie zisku
vrátane určenia výšky a spôsobu vyplatenia prípadných dividend a
tantiém, v prípade vykázania strát návrhy na ich úhradu;

(v)

návrhy na zrušenie spoločnosti, vrátane návrhov na menovanie likvidátora
spoločnosti v prípade zrušenia s likvidáciou;

(vi)

návrhy na vykonávanie právnych úkonov, na ktoré je potrebný
predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia na základe uznesenia
valného zhromaždenia;

(vii)

návrhy na schválenie záležitostí uvedených v čl. VIII ods. 1 písm. (gg)
a v čl. VIII ods. 1 písm. (hh);

(viii) iné návrhy, pokiaľ tak stanovuje zákon alebo tieto stanovy;
(g)

predkladá na rokovanie dozornej rady materiály uvedené v čl. XII ods. 14;

(h)

každoročne pripravuje strategický plán spoločnosti na obdobie nasledujúcich
piatich rokov a predkladá ho na preskúmanie a schválenie valnému
zhromaždeniu.
Strategický plán spoločnosti obsahuje najmä predpokladaný vývoj základných
finančných ukazovateľov (vrátane výnosov a nákladov, aktív a zdrojov ich krytia,
finančných tokov a rozdelenia zisku) spoločnosti a Dcérskych spoločností
spoločnosti na obdobie nasledujúcich piatich rokov vrátane prehľadu
najzásadnejších faktorov, ktoré ovplyvňujú takýto predpokladaný vývoj.

(i)

každoročne pripravuje podnikateľský plán spoločnosti a predkladá ho na
preskúmanie a schválenie valnému zhromaždeniu.
Podnikateľský plán spoločnosti obsahuje:

(j)

(i)

plán výnosov a nákladov;

(ii)

plán vývoja aktív a zdrojov ich krytia;

(iii)

plán finančných tokov;

(iv)

plán úverového zaťaženia;

(v)

plán investícií a predaja majetku;

(vi)

plán rozdelenia zisku.

informuje dozornú radu, ak straty spoločnosti presahujú hodnotu jednej tretiny
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(1/3) jej základného imania, alebo je možné takéto straty očakávať;
(k)

organizuje v súčinnosti s odborovou organizáciou spoločnosti voľby členov
dozornej rady, ktorých volia zamestnanci spoločnosti;

(l)

zvoláva mimoriadne valné zhromaždenie, ak straty, ktoré utrpela spoločnosť
presiahnu hodnotu jednej tretiny (1/3) jej základného imania, alebo ak možno
takéto straty očakávať, alebo ak o to požiadajú akcionári vlastniaci akcie, ktoré
predstavujú najmenej päť percent (5 %) základného imania spoločnosti;

(m)

je povinné informovať valné zhromaždenie a dozornú radu o výsledkoch
podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti za predchádzajúci rok;
členovia predstavenstva ako aj členovia dozornej rady sú povinní pri predložení
alebo prevzatí týchto informácií zabezpečiť ich dôverný charakter a zamedziť
úniku informácií, ktorých prezradením by mohli spoločnosti vzniknúť straty;

(n)

rozhoduje o obmedzení alebo rozšírení právomocí generálneho riaditeľa;
predstavenstvo však nesmie oprávniť generálneho riaditeľa na zaväzovanie
spoločnosti v nasledovných záležitostiach:
(i)

vydávanie cenných papierov (pre vylúčenie pochybností, vrátane
dlhopisov a zmeniek); a

(ii)

ručenia alebo iné Záložné práva;

(o)

rozhoduje o vymenovaní osoby do funkcie generálneho riaditeľa a odvolaní z
funkcie generálneho riaditeľa, o založení, podmienkach, odmene a ukončení
zmluvného vzťahu s generálnym riaditeľom spoločnosti;

(p)

rozhoduje o zriadení Výboru pre audit, o dĺžke funkčného obdobia členov
Výboru pre audit a odmenách členov Výboru pre audit, predkladá valnému
zhromaždeniu návrhy na menovanie a odvolanie členov Výboru pre audit podľa
čl. XI (1)(f)(vii) a schvaľuje štatút Výboru pre audit.

2

Predstavenstvo potrebuje predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia na
vykonanie právneho alebo iného úkonu, pri ktorom je takýto súhlas potrebný na
základe platne prijatého uznesenia valného zhromaždenia alebo týchto stanov.

3

Predstavenstvo predkladá valnému zhromaždeniu pre informáciu pozvánku na
valné zhromaždenie Hlavnej dcérskej spoločnosti, zápisnicu z valného
zhromaždenia Hlavnej dcérskej spoločnosti a strategický plán spoločnosti SPP
Infrastructure pripravený podľa Akcionárskej zmluvy na najbližšom zasadnutí
valného zhromaždenia po ich obdržaní. Ak má spoločnosť jediného akcionára,
predstavenstvo predkladá jedinému akcionárovi pre informáciu dokumenty podľa
predchádzajúcej vety bezodkladne po ich obdržaní.

4

Predstavenstvo spoločnosti má päť (5) členov.

5

Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie na dobu piatich (5)
rokov, pokiaľ nie je v týchto stanovách ustanovené inak, a to na základe
výsledkov výberového konania na výber členov predstavenstva, vyhláseného
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v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 159/2011 zo dňa 2. marca
2011, ktorým vláda Slovenskej republiky schválila návrh pravidiel výberu,
riadenia a odmeňovania zástupcov štátu v orgánoch spoločností s majetkovou
účasťou štátu, v znení neskorších predpisov. Výberové konanie na výber členov
predstavenstva zabezpečí valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie určí, ktorý zo
zvolených členov predstavenstva je predsedom a podpredsedom predstavenstva.
Pred skončením funkčného obdobia členov predstavenstva, valné zhromaždenie
zabezpečí výberové konanie nových členov predstavenstva. Ak uplynie funkčné
obdobie členov predstavenstva, výkon funkcie člena predstavenstva neuplynie
skôr, než je úspešne zvolený nový člen predstavenstva na jeho/jej miesto. Ak
valné zhromaždenie v priebehu funkčného obdobia odvolá člena predstavenstva,
ak člen predstavenstva zomrie alebo ak skončí výkon jeho funkcie inak, zvolí
valné zhromaždenie namiesto neho nového člena predstavenstva. Pri voľbe resp.
odvolaní člena predstavenstva môže valné zhromaždenie určiť, že jeho zvolenie
resp. odvolanie z funkcie je účinné k neskoršiemu momentu, ako bolo prijaté
rozhodnutie valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie môže dočasne zvoliť
člena predstavenstva aj bez výberového konania, a to na dobu do zvolenia člena
predstavenstva po realizácií výberového konania, najdlhšie však na 6
kalendárnych mesiacov. Funkčné obdobie dočasného člena predstavenstva môže
byť maximálne 6 kalendárnych mesiacov. Funkčné obdobie dočasného člena
predstavenstva sa nesmie opakovať.
6

Člen predstavenstva sa môže vzdať funkcie, len ak to oznámi spoločnosti
(predstavenstvu). Výkon jeho funkcie končí podľa toho, ktorý prípad nastane skôr
(i) v deň voľby nového člena predstavenstva na miesto vzdávajúceho sa člena
predstavenstva alebo (ii) najneskôr uplynutím troch (3) mesiacov po dni
oznámenia vzdania sa funkcie.

7

Zasadnutie predstavenstva zvoláva a vedie predseda alebo, v jeho neprítomnosti,
podpredseda alebo, v ich neprítomnosti, člen predstavenstva poverený predsedom
podľa potreby, najmenej raz za mesiac.

8

Zasadnutie predstavenstva sa zvoláva písomnou pozvánkou zaslanou všetkým
členom predstavenstva aspoň sedem (7) dní vopred, alebo v kratšej lehote, pokiaľ
s tým budú súhlasiť všetci členovia predstavenstva. V pozvánke musí byť
uvedený dátum, čas, miesto a program rokovania a v prílohe pozvánky uvedené
dostatočné informácie o záležitostiach, spolu s kópiami akýchkoľvek
dokumentov, ktoré budú na zasadnutí prerokované. Členovia predstavenstva sa
môžu zúčastniť a hlasovať na zasadnutiach predstavenstva prostredníctvom
konferenčného telefonického hovoru, videokonferenciami alebo inými
podobnými technickými prostriedkami a v takomto prípade budú považovaní za
prítomných na zasadnutí predstavenstva. Ak o to požiada člen predstavenstva,
potom sa na zasadnutí predstavenstva môže zúčastniť aj tlmočník alebo
tlmočníci, pričom takýto(takíto) tlmočník(ci) musí(ia) byť viazaný(í) záväzkom
mlčanlivosti.

9

Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak sú na jeho zasadnutí prítomní aspoň traja
(3) členovia.

10

Rozhodnutia predstavenstva sa prijímajú súhlasným hlasovaním väčšiny
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pozostávajúcej aspoň z troch (3) jeho členov.
11

Predstavenstvo môže prijímať rozhodnutia mimo zasadnutia, ak (i) všetci
členovia predstavenstva súhlasia s prijatím rozhodnutia mimo zasadnutia a (ii)
aspoň traja (3) členovia predstavenstva hlasujú za prijatie takéhoto rozhodnutia.
Na účely tohto odseku 11 môžu byť rozhodnutia prijaté (a hlasovanie sa môže
uskutočniť) aj e-mailom, faxom, telefaxom alebo inými technickými
prostriedkami po ich telefonickom overení.

12

Z rokovania predstavenstva sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať
všetky zásadné skutočnosti z rokovania, vrátane výsledkov hlasovania a presného
znenia všetkých rozhodnutí. Zápisnica musí byť doručená každému členovi
predstavenstva a dozornej rade. Zápisnica z rokovania predstavenstva musí
obsahovať aj všetky rozhodnutia prijaté mimo zasadnutia predstavenstva od
predchádzajúceho rokovania predstavenstva. Zápisnica musí taktiež obsahovať aj
potvrdenie o schválení tých rozhodnutí, ktoré boli prijaté na predchádzajúcom
zasadnutí predstavenstva, pokiaľ niektorí z členov hlasovali prostredníctvom
konferenčného telefonického hovoru, videokonferenciami alebo inými
podobnými technickými prostriedkami. Zápisnice zo zasadnutí predstavenstva je
spoločnosť povinná archivovať počas celej existencie spoločnosti.

13

Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva spôsobom
uvedeným v tomto odseku 13. Spoločnosť zaväzujú spoločne súhlasným prejavom
vôle aspoň dvaja (2) členovia predstavenstva, z ktorých jeden vždy musí byť
predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva, spôsobom uvedeným v
čl. XXI.

14

Výkon funkcie člena predstavenstva je nezastupiteľný.

15

Dňom zvolenia prislúcha členom predstavenstva pravidelná mesačná odmena.
Dňom účinnosti odvolania alebo vzdania sa funkcie člena predstavenstva zaniká
právo na túto odmenu. Členom predstavenstva prislúcha tantiéma v prípade, že o
tom rozhodne valné zhromaždenie pri rozdeľovaní zisku. Odmeňovanie členov
predstavenstva sa riadi pravidlami odmeňovania členov predstavenstva
a dozornej rady spoločnosti, ktoré schváli valné zhromaždenie. Iné finančné
nároky člena predstavenstva spájajúce sa s výkonom jeho/jej funkcie, ktoré nie sú
týmito stanovami upravené, nie sú prípustné.

16

Člen predstavenstva vždy dodržiava všetky priebežne platné kogentné
ustanovenia slovenského Obchodného zákonníka, ktoré sa vo všeobecnosti
vzťahujú na členov predstavenstva. Člen predstavenstva nesmie vykonávať
funkcie a činnosti, ktorých vykonávanie je vzhľadom na jeho funkciu v
spoločnosti podľa príslušných právnych predpisov zakázané.

17

Náklady spojené s činnosťou predstavenstva uhrádza spoločnosť. Spoločnosť
uhradí členom predstavenstva primerané výdavky, ktoré im vzniknú v súvislosti s
účasťou na zasadnutiach predstavenstva.

18

Podrobnosti týkajúce sa činnosti predstavenstva upravuje štatút predstavenstva.
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ČLÁNOK XII
DOZORNÁ RADA
1

Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti. Dohliada na výkon
pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti.
V prípade zistenia závažného porušenia povinností členmi predstavenstva,
závažných nedostatkov v hospodárení spoločnosti, dozorná rada zvolá
mimoriadne valné zhromaždenie.

2

Člen dozornej rady nesmie byť zároveň členom predstavenstva, prokuristom
alebo osobou oprávnenou podľa zápisu v obchodnom registri konať v mene
spoločnosti.

3

Dozorná rada overuje postupy vo veciach spoločnosti a je oprávnená kedykoľvek
nahliadať do účtovných dokladov, spisov a záznamov týkajúcich sa činnosti
spoločnosti a zisťovať stav spoločnosti. Pritom kontroluje a valnému
zhromaždeniu predkladá závery a odporúčania vyplývajúce z jej kontrolnej
činnosti týkajúce sa:

(a)

plnenia úloh uložených valným zhromaždením predstavenstvu,

(b)

dodržiavania stanov spoločnosti a príslušných právnych predpisov v činnosti
spoločnosti,

(c)

hospodárskej a finančnej činnosti spoločnosti, účtovníctva, záznamov, účtov,
stavu majetku spoločnosti, jej záväzkov a pohľadávok.

4

Dozorná rada je povinná preskúmať riadnu individuálnu, mimoriadnu
individuálnu a konsolidovanú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku, resp.
úhradu straty a informovať valné zhromaždenie o výsledku tohto preskúmania.

5

Dozorná rada spoločnosti má deväť (9) členov.

6

Členov dozornej rady volí valné zhromaždenie na dobu troch (3) rokov, pokiaľ
nie je v týchto stanovách ustanovené inak. Ak uplynie funkčné obdobie člena
dozornej rady, výkon funkcie člena dozornej rady sa neskončí skôr ako je zvolený
nový člen dozornej rady okrem prípadov, v ktorých to stanovuje inak čl. XII ods.
15.

7

S výnimkou prípadu, kedy tento odsek ustanovuje inak, dve tretiny (2/3) členov
dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie. Jednu tretinu (1/3) členov
dozornej rady volia zamestnanci spoločnosti na dobu piatich (5) rokov, ak to v
danom rozsahu vyžadujú kogentné ustanovenia slovenského práva v čase volieb
členov dozornej rady. Ak kogentné ustanovenia slovenského práva v danom
rozsahu nevyžadujú, aby zamestnanci spoločnosti volili členov dozornej rady,
potom všetkých takýchto členov dozornej rady volí valné zhromaždenie.

8

Zasadnutie dozornej rady zvoláva jej predseda najmenej raz za každé tri (3)
mesiace.

9

Zasadnutie dozornej rady sa zvoláva písomnou pozvánkou. V pozvánke musí byť
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uvedený dátum, čas, miesto a program rokovania s uvedením dostatočných
informácií o záležitostiach, spolu s kópiami akýchkoľvek dokumentov, ktoré
budú na zasadnutí prerokované. Členovia dozornej rady sa môžu zúčastniť a
hlasovať na zasadnutiach dozornej rady prostredníctvom konferenčných
telefonických hovorov, videokonferenciami alebo inými podobnými technickými
prostriedkami a v takomto prípade budú považovaní za prítomných na zasadnutí
dozornej rady.
V takomto prípade musí zápisnica z najbližšieho ďalšieho zasadnutia dozornej
rady obsahovať aj potvrdenie o schválení rozhodnutí, za ktoré niektorí členovia
hlasovali
prostredníctvom
konferenčného
telefonického
hovoru,
videokonferenciami alebo inými technickými prostriedkami.
Ak o to požiada člen dozornej rady, potom sa na zasadnutí dozornej rady môže
zúčastniť aj tlmočník, pričom takýto tlmočník musí byť viazaný záväzkom
mlčanlivosti.
10

Uznesenia dozornej rady sa prijímajú súhlasným hlasovaním jednoduchej väčšiny
všetkých jej členov.

11

Dozorná rada je schopná prijímať rozhodnutia, ak je prítomných najmenej päť (5)
z jej deviatich (9) členov; odsek 12 tohto článku týmto nie je dotknutý.

12

Dozorná rada môže prijímať rozhodnutia mimo zasadnutia, ak (i) všetci členovia
dozornej rady súhlasia s prijatím akéhokoľvek rozhodnutia mimo zasadnutia a (ii)
aspoň piati (5) členovia dozornej rady hlasujú za prijatie tohto rozhodnutia. Na
účely tohto odseku 12 môžu byť rozhodnutia prijaté (a hlasovanie sa môže
uskutočniť) aj e-mailom, faxom, telefaxom alebo inými technickými
prostriedkami po ich telefonickom overení.

13

Požiadať o zvolanie dozornej rady môžu akcionári, ktorých súhrn menovitých
hodnôt akcií predstavuje najmenej päť percent (5 %) na základnom imaní
spoločnosti. Písomná požiadavka na zvolanie dozornej rady musí obsahovať
program, ktorý má dozorná rada prerokovať. Predseda dozornej rady zvolá
zasadnutie do dvadsiatich (20) dní odo dňa doručenia písomnej požiadavky
akcionárov na adresu sídla spoločnosti.

14

Dozorná rada preskúmava a môže predkladať valnému zhromaždeniu správy
ohľadom:

(a)

návrhov predstavenstva na zrušenie spoločnosti,

(b)

návrhov predstavenstva na vymenovanie likvidátora spoločnosti,

(c)

návrhu na rozdelenia zisku spoločnosti a ktorejkoľvek Spoločnosti Hlavnej
skupiny.

15

Člen dozornej rady sa môže svojej funkcie vzdať písomným oznámením
adresovaným dozornej rade. Výkon jeho funkcie končí (i) buď voľbou nového
člena dozornej rady namiesto vzdávajúceho sa člena alebo (ii) po troch (3)
mesiacoch po dni oznámenia vzdania sa funkcie; podľa toho, ktorý prípad nastane
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skôr.
16

Ak by sa v dôsledku odstúpenia alebo akejkoľvek inej príčiny znížil počet členov
dozornej rady, volených valným zhromaždením, na menej ako polovicu, je
dozorná rada povinná bez zbytočného odkladu zvolať mimoriadne valné
zhromaždenie, ktoré zvolí nového člena/nových členov dozornej rady. Ak valné
zhromaždenie v priebehu funkčného obdobia odvolá člena dozornej rady, ak člen
dozornej rady volený valným zhromaždením zomrie alebo ak skončí výkon jeho
funkcie inak, zvolí valné zhromaždenie namiesto neho nového člena dozornej
rady, s výnimkou prípadu, kedy valné zhromaždenie odvolá člena dozornej rady
voleného valným zhromaždením z dôvodu zníženia počtu členov dozornej rady.
Pri voľbe resp. odvolaní člena dozornej rady môže valné zhromaždenie určiť, že
jeho zvolenie resp. odvolanie z funkcie je účinné k neskoršiemu momentu, ako
bolo prijaté rozhodnutie valného zhromaždenia.

17

Člen dozornej rady vždy dodržiava všetky priebežne platné kogentné ustanovenia
slovenského Obchodného zákonníka, ktoré sa vo všeobecnosti vzťahujú na
členov dozornej rady.

18

Na členov dozornej rady sa primerane vzťahujú ustanovenia čl. XI ods. 15 a 16.

19

Náklady spojené s výkonom činnosti dozornej rady, ako je bližšie opísaná v
štatúte dozornej rady, uhrádza spoločnosť.

20

Člen dozornej rady má právo diskutovať o záležitostiach, financiách a účtoch
spoločnosti s jej funkcionármi a hlavnými vedúcimi pracovníkmi a v súlade s
platným zákonom podrobiť kontrole a vyhotoviť kópie všetkých účtovných kníh,
záznamov, účtov a dokumentov, súvisiacich s podnikateľskou činnosťou a
záležitosťami spoločnosti.

21

Spoločnosť nahradí odôvodnené výdavky, ktoré členom dozornej rady vznikli v
súvislosti s ich účasťou na zasadnutiach dozornej rady.
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Podrobnosti týkajúce sa činnosti dozornej rady upravuje štatút dozornej rady.
ČLÁNOK XIII
GENERÁLNY RIADITEĽ

1

Zmluvný vzťah s generálnym riaditeľom zakladá a ukončuje predstavenstvo v
súlade s čl. XI ods. 1 písm. (o).

2

Generálny riaditeľ riadi činnosť spoločnosti medzi zasadnutiami predstavenstva v
súlade s rozhodnutiami predstavenstva.

3

Generálny riaditeľ:

(a)

vykonáva uznesenia predstavenstva;

(b)

v súlade s čl. XI ods. 1 písm. (n) zastupuje spoločnosť vo všetkých právnych
úkonoch v rámci bežnej obchodnej činnosti spoločnosti v rozsahu stanovenom
organizačnými predpismi spoločnosti s tým, že generálny riaditeľ nie je
oprávnený zaväzovať spoločnosť v nasledujúcich záležitostiach s výnimkou, ak
23

predstavenstvo svojím uznesením výslovne oprávnilo generálneho riaditeľa na
zaväzovanie Spoločnosti taktiež v týchto záležitostiach (pre vylúčenie
pochybností, týmto ustanovením nie sú dotknuté právomoci valného
zhromaždenia schvaľovať záležitosti v zmysle čl. VIII ods. 1):
(i)

získavanie alebo poskytovanie úverov alebo pôžičiek nad rozsah čiastky
schválenej v podnikateľskom pláne spoločnosti (toto ustanovenie sa
nedotýka záväzkov splatných v rámci bežnej obchodnej činnosti);

(ii)

kapitálové výdavky alebo finančný lízing, pri ktorom sa v jednotlivom
prípade alebo celkom presiahne čiastka (i) 50 000 Euro (päťdesiattisíc
eur), ak nie sú obsiahnuté v podnikateľskom pláne spoločnosti alebo (ii)
nad 165 000 Euro (jednostošesťdesiatpäťtisíc eur), ak sú obsiahnuté
v podnikateľskom pláne spoločnosti;

(iii)

predaj alebo finančný lízing majetku, strojového vybavenia alebo
zariadení vo vlastníctve spoločnosti (okrem prípadu, ak sa jedná o predaj
zariadení, ktoré sú zastaralé, t.j. pri ktorých akumulovaný odpis presahuje
osemdesiat percent (80 %) pôvodnej hodnoty) neobsiahnutý
v podnikateľskom pláne spoločnosti, pokiaľ by tento predaj alebo
finančný lízing presiahol čiastku 165 000 Euro (jednostošesťdesiatpäťtisíc
eur);

(iv)

schválenie akejkoľvek zmluvy alebo iného platného záväzku
neobsiahnutého v podnikateľskom pláne spoločnosti s celkovou hodnotou
presahujúcou 165 000 Euro (jednostošesťdesiatpäťtisíc eur) alebo ak je
obsiahnutý v podnikateľskom pláne spoločnosti s trvaním presahujúcim
dvanásť (12) mesiacov;

(c)

zodpovedá za výkon svojej činnosti predstavenstvu spoločnosti;

(d)

je povinný zabezpečiť efektívne riadenie spoločnosti v medziach prijatej stratégie
rozvoja spoločnosti a v súlade s príslušnými zákonmi, stanovami spoločnosti a
ďalšími predpismi spoločnosti a rozhodnutiami predstavenstva.

4

Generálny riaditeľ je povinný dodržiavať ustanovenia slovenského Obchodného
zákonníka, o zákaze konkurencie vzťahujúce sa na členov predstavenstva.

5

Generálny riaditeľ nesmie byť prokuristom alebo členom dozornej rady
spoločnosti.
V. ČASŤ
ZVYŠOVANIE A ZNIŽOVANIE
ZÁKLADNÉHO IMANIA
A ZMENA STANOV
ČLÁNOK XIV
ZVYŠOVANIE A ZNIŽOVANIE ZÁKLADNÉHO IMANIA

1

O zvýšení a znížení základného imania spoločnosti alebo o poverení
predstavenstva rozhodovať o zvýšení základného imania spoločnosti v rámci
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určitých limitov rozhoduje valné zhromaždenie.
2

Predstavenstvo môže rozhodnúť o zvýšení základného imania spoločnosti v
medziach svojho poverenia na základe rozhodnutia valného zhromaždenia.

3

Zvýšenie základného imania môže byť vykonané upísaním nových akcií alebo
zvýšením základného imania z nerozdeleného zisku alebo prostriedkov fondov
vytvorených zo zisku, ktorých použitie nie je zákonom ustanovené,
kombinovane, alebo iným spôsobom, ktorý dovoľuje zákon. Zníženie základného
imania sa vykoná znížením menovitej hodnoty akcií alebo vzatím určitého počtu
akcií z obehu. Rozhodnutie valného zhromaždenia o zvýšení alebo znížení
základného imania musí mať formu notárskej zápisnice.

4

V prípade, že spoločnosť zvýši základné imanie peňažnými alebo nepeňažnými
vkladmi, majú doterajší akcionári právo na prednostné upisovanie akcií za
účelom zvýšenia základného imania, a to v pomere nominálnej hodnoty akcií,
ktoré v tom čase vlastnia takýto akcionári k výške základného imania spoločnosti
pred jeho zvýšením. Ak sa zvýšenie základného imania uskutoční v súvislosti s
verejnou ponukou akcií spoločnosťou, doba na výkon prednostných práv nebude
dlhšia ako desať (10) dní.

5

Ak akcionár, v prípade zvýšenia základného imania peňažným vkladom, nesplatí
emisný kurz akcie včas, je povinný zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,05 % z
čiastky s platením ktorej je v omeškaní za každý deň omeškania.

6

Ak akcionár v prípade zvýšenia základného imania peňažným vkladom nesplatí
emisný kurz upísaných akcií do šesťdesiatich (60) dní odo dňa obdržania výzvy
predstavenstva na jeho splatenie, spoločnosť podnikne také kroky, ktoré určujú
platné právne predpisy.
ČLÁNOK XV
DOPĹŇANIE A ZMENA STANOV

1

O dopĺňaní a zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou (2/3)
väčšinou hlasov prítomných akcionárov.

2

Úplné znenie navrhovaných doplnkov alebo zmien stanov musí byť k dispozícii v
sídle spoločnosti tridsať (30) dní pred konaním valného zhromaždenia.
Predstavenstvo je povinné zabezpečiť, aby každý akcionár, ktorý požiada o kópiu
návrhu doplnku alebo zmeny stanov, túto kópiu dostal.

3

Na valnom zhromaždení, ktoré príjme doplnky alebo zmeny stanov, musí byť
prítomný notár, ktorý o rozhodnutí valného zhromaždenia vyhotoví notársku
zápisnicu.

4

Ak sa doplnením alebo zmenou stanov zmenia skutočnosti zapísané v
obchodnom registri, je predstavenstvo povinné bez zbytočného odkladu podať
návrh na zápis zmien do obchodného registra.
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VI. ČASŤ
HOSPODÁRENIE SPOLOČNOSTI
ČLÁNOK XVI
ÚČTOVNÉ OBDOBIE
Účtovným obdobím spoločnosti je kalendárny rok, začínajúci 1. januárom a končiaci 31.
decembrom.
ČLÁNOK XVII
ROČNÉ ÚČTOVNÉ ZÁVIERKY
1

Spoločnosť vedie predpísaným spôsobom a v súlade s platnými právnymi
predpismi účtovníctvo. Predstavenstvo zodpovedá za riadne vedenie účtovníctva
a zabezpečuje overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za príslušný rok
audítorom určeným valným zhromaždením spomedzi účtovných spoločností
Veľkej štvorky.

2

Spoločnosť vytvára sústavu informácií predpísanú právnymi predpismi a
poskytuje údaje o svojej činnosti orgánom ustanoveným týmito predpismi.
ČLÁNOK XVIII
TVORBA A POUŽITIE REZERVNÉHO FONDU

1

Rezervný fond spoločnosti slúži na krytie strát spoločnosti a v rozsahu, v ktorom
sa nevytvára podľa slovenského Obchodného zákonníka povinne, aj na iné účely.

2

Spoločnosť mala pri svojom založení vytvorený rezervný fond vo výške
tristoosemdesiatmiliónov deväťstodeväťtisícšesťstodvanásť eur a deväťdesiatšesť
centov (380 909 612,96 €). Rezervný fond sa dopĺňa každý rok sumou desiatich
percent (10 %) z čistého zisku dosiahnutého v predchádzajúcom účtovnom roku,
a to až do výšky dvadsať percent (20 %) základného imania.

3

O prípadnom ďalšom dopĺňaní rezervného fondu nad hranicu uvedenú v
predchádzajúcom odseku, ako aj o použití rezervného fondu rozhoduje na návrh
predstavenstva valné zhromaždenie.
ČLÁNOK XIX
ROZDEĽOVANIE ZISKU

1

Zo zisku sa uhrádzajú prednostne príslušné dane.

2

Po úhrade daní sa do rozsahu, aký si vyžaduje zákon, vykoná zo zisku doplnenie
rezervného fondu.

3

O ďalšom použití zisku rozhoduje valné zhromaždenie.

4

Ak vykazuje spoločnosť čistý zisk po odpočítaní daní a povinného prídelu do
rezervného fondu, rozhodne valné zhromaždenie najmä o:

(a)

výške prípadných tantiém, ktoré majú byť vyplatené členom orgánov spoločnosti,
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vyjadrenej percentuálnym podielom na čistom zisku;
(b)

časti čistého zisku, ktorý má byť rozdelený medzi akcionárov v súlade s čl. XIX
ods. 3 vyššie. Dividenda sa rozdelí medzi akcionárov proporcionálne k
nominálnej hodnote akcií, ktoré vlastní každý jednotlivý akcionár.
ČLÁNOK XX
VYTVÁRANIE ĎALŠÍCH FONDOV

1

Spoločnosť môže vytvárať v súlade s príslušnými právnymi predpismi a
vnútornými pravidlami schválenými valným zhromaždením i ďalšie fondy a
prispievať do nich zo svojho čistého zisku sumou, ktorej výška podlieha
schváleniu rozdelenia zisku na valnom zhromaždení. Spôsob použitia týchto
ďalších fondov určujú vnútorné pravidlá stanovené predstavenstvom.

2

Spoločnosť vytvára kapitálový fond z príspevkov jej akcionárov. Kapitálový fond
sa vytvára na dobu neurčitú. Príspevky akcionárov do kapitálového fondu z
príspevkov sú peňažné alebo nepeňažné. Vytvorenie kapitálového fondu
z príspevkov musí schváliť valné zhromaždenie.

3

Na splatenie príspevku akcionára do kapitálového fondu z príspevkov sa
primerane použijú ustanovenia o vkladoch a za kapitálový fond z príspevkov sa
považujú okamihom splatenia.

4

Spoločnosť je oprávnená použiť kapitálový fond vytvorený z príspevkov
akcionárov na účel zvýšenia základného imania a/alebo prerozdelenia medzi
akcionárov.

5

Predstavenstvo vedie evidenciu stavu kapitálového fondu z príspevkov.
Predstavenstvo na požiadanie vystaví akcionárovi potvrdenie o stave
kapitálového fondu z príspevkov k požadovanému dňu alebo potvrdenie o zmene
stavu. Valné zhromaždenie je oprávnené na návrh predstavenstva rozhodnúť o
účele a sume použitia kapitálového fondu ako aj o samotnom zrušení
kapitálového fondu.

6

Ak sa má splatený kapitálový fond z príspevkov použiť na prerozdelenie medzi
akcionárov, najneskôr 60 dní vopred sa musí zverejniť v Obchodnom vestníku
oznámenie o výške jeho prerozdelenia. Príspevky akcionárov do kapitálového
fondu nemožno použiť na prerozdelenie medzi akcionárov, ak:

(a)

spoločnosť je v kríze alebo spoločnosť by sa v dôsledku prerozdelenia
kapitálového fondu alebo jeho časti dostala do krízy;

(b)

by došlo k porušeniu zásad zachovania vlastného imania spoločnosti pri
distribuovaní zdrojov jej vlastného imania.
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VII. ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
ČLÁNOK XXI
PODPISOVANIE ZA SPOLOČNOSŤ
1

Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva spôsobom
uvedeným v tomto odseku 1. Spoločnosť koná prostredníctvom aspoň dvoch (2)
členov predstavenstva, z ktorých jeden vždy musí byť predseda predstavenstva
alebo podpredseda predstavenstva, konajúcich spoločne.

2

Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému
názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
ČLÁNOK XXII
UVEREJŇOVANIE SKUTOČNOSTÍ USTANOVENÝCH PRÁVNYMI
PREDPISMI A STANOVAMI

1

Všetky oznámenia určené verejnosti, ktorých zverejnenie vyžaduje zákon, sa
zverejňujú v Obchodnom vestníku, ak tak vyžaduje zákon.

2

Všetky oznámenia určené akcionárom spoločnosti sa zasielajú príslušnému
akcionárovi v písomnej forme.

3

Spoločnosť predkladá na uloženie do Zbierky listín, ktorá je verejne prístupná,
dokumenty uvedené v § 3 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a
doplnení niektorých zákonov a iné dokumenty, ktorých uloženie do Zbierky listín
ustanovuje zákon.

4

Spoločnosť sprístupňuje informácie z výročnej správy spoločnosti podľa príslušných
právnych predpisov. Výročná správa okrem náležitostí ustanovených osobitným
predpisom musí obsahovať:

(a)

informáciu o prevode majetku, ktorý podľa osobitných predpisov, alebo stanov
podlieha predchádzajúcemu súhlasu valného zhromaždenia alebo dozornej rady s
uvedením predmetu, ceny a rozhodnutia príslušného orgánu, ktorým bol prevod
schválený,

(b)

informáciu o zmluvách o poskytnutí úveru, pôžičky, o prevode majetku spoločnosti,
alebo užívaní majetku podniku, ktoré spoločnosť uzatvorila s osobami uvedenými v §
196a Obchodného zákonníka a na ktoré sa podľa § 196a Obchodného zákonníka
vyžaduje súhlas dozornej rady spoločnosti s uvedením predmetu, ceny a rozhodnutia
príslušného orgánu, ktorým bol prevod schválený.

ČLÁNOK XXIII
ZRUŠENIE A ZÁNIK SPOLOČNOSTI
1

O zrušení spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie. Zrušenie spoločnosti sa
môže vykonať s likvidáciou alebo bez likvidácie.
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2

Spoločnosť sa zruší bez likvidácie, keď:

(a)

celé jej imanie prechádza na právneho nástupcu;

(b)

valné zhromaždenie rozhodne o zlúčení, splynutí alebo rozdelení spoločnosti.

3

Likvidácia sa vyžaduje v prípadoch, keď:

(a)

zrušenie spoločnosti schválilo valné zhromaždenie z dôvodu zlej hospodárskej
situácie a neperspektívnosti spoločnosti;

(b)

o zrušení a likvidácii spoločnosti rozhodol súd na návrh štátneho orgánu, na
návrh osoby, ktorá osvedčí právny záujem, alebo z vlastného podnetu;

(c)

po ukončení konkurzného konania zostal nejaký majetok.

4

Ak je spoločnosť zrušená s likvidáciou, valné zhromaždenie vymenuje likvidátora
a určí výšku jeho/jej odmeny.

5

Spoločnosť zaniká dňom jej výmazu z obchodného registra.
ČLÁNOK XXIV
VZŤAHY VO VNÚTRI SPOLOČNOSTI

1

Vznik, právne postavenie a likvidáciu spoločnosti, ako aj vzťahy vo vnútri
spoločnosti vyplývajúce z pracovno-právnych vzťahov, vzťahov z nemocenského
poistenia a sociálneho zabezpečenia zamestnancov sa riadia príslušnými
právnymi predpismi.

2

Prípadné spory medzi akcionármi a orgánmi spoločnosti, medzi orgánmi
spoločnosti a ich členmi, ako aj spory medzi akcionármi súvisiace s ich súčasťou
v spoločnosti treba riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. Ak sa nepodarí
takúto dohodu dosiahnuť, rozhoduje o spore príslušný súd alebo rozhodcovia.

3

Mesačná odmena generálneho riaditeľa, členov predstavenstva a členov dozornej
rady spoločnosti nesmie presiahnuť 10-násobok mesačnej priemernej mzdy
dosahovanej v národnom hospodárstve za predchádzajúci rok. Pri kumulovaných
funkciách členov predstavenstva s funkciami výkonného manažmentu uvedenú
hodnotu nesmie presiahnuť mesačná odmena za všetky funkcie v spoločnosti
spolu. Obmedzenie odmeny sa nevzťahuje na výplatu podielu na zisku, ktorý určí
valné zhromaždenie na rozdelenie a na ročne vyplácanú variabilnú zložku (i)
odmeny členov predstavenstva za výkon funkcie a (ii) odmeny za výkon funkcie
vo výkonnom manažmente.

4

Členovia orgánov spoločnosti, ktorí sú štátnymi zamestnancami podľa zákona č.
55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nemôžu
poberať od spoločnosti odmenu ani podiel na zisku.
ČLÁNOK XXV
SÍDLO A HLAVNÉ MIESTO PODNIKANIA

Registrované sídlo a hlavné miesto podnikania spoločnosti musí byť vždy na území
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Slovenskej republiky.

ČLÁNOK XXVI
DEFINÍCIE
„Akcie“ znamenajú kmeňové akcie spoločnosti, akékoľvek akcie vydané výmenou za
tieto akcie prostredníctvom konverzie alebo zmeny druhu akcií a akékoľvek akcie
zastupujúce tieto akcie alebo z nich odvodené v dôsledku zvýšenia, reštrukturalizácie
alebo zmeny základného imania spoločnosti alebo ktoré spoločnosť vydala akýmkoľvek
iným spôsobom.
„Akcie HDS“ znamenajú (i) kmeňové akcie ktorejkoľvek Hlavnej dcérskej spoločnosti,
(ii) akékoľvek akcie vydané výmenou za tieto akcie prostredníctvom konverzie alebo
zmeny druhu akcií a (iii) akékoľvek akcie zastupujúce tieto akcie alebo z nich odvodené
v dôsledku zvýšenia, reštrukturalizácie alebo zmeny základného imania ktorejkoľvek
Hlavnej dcérskej spoločnosti alebo ktoré ktorákoľvek Hlavná dcérska spoločnosť vydala
akýmkoľvek iným spôsobom.
„Akcionárska zmluva“ znamená Akcionársku zmluvu ohľadom spoločnosti SPP
Infrastructure medzi Fondom národného majetku Slovenskej republiky, Ministerstvom
hospodárstva Slovenskej republiky, spoločnosťou, spoločnosťou Energetický
a průmyslový holding, a.s., spoločnosťou EPH Gas Holding B.V., spoločnosťou Seattle
Holding B.V. a spoločnosťou Slovak Gas Holding B.V. uzatvorenú dňa 29. mája 2014.
„Audítori“ znamenajú audítorov spoločnosti alebo príslušnej Spoločnosti Hlavnej
skupiny.
„Čisté aktíva“ znamenajú vo vzťahu k akejkoľvek spoločnosti výšku jej celkových
aktív.
„Dcérska spoločnosť“ znamená vo vzťahu k akejkoľvek osobe, akúkoľvek inú osobu,
ktorú daná osoba kontroluje.
„Dozorná komisia spoločnosti Eustream“ znamená dozornú komisiu spoločnosti
Eustream.
„Dozorná rada Dcérskej spoločnosti“ znamená dozornú radu príslušnej Hlavnej
dcérskej spoločnosti.
„EBITDA“ znamená vo vzťahu k príslušnému obdobiu, zisk pred zohľadnením úrokov,
daní, odpisov a amortizácie (t.j. súčet (a) čistého príjmu, (b) úroku, (c) daní, (d) odpisov
a amortizácie).
„Eustream“ znamená spoločnosť eustream, a.s. (predtým SPP – preprava, a.s.), akciovú
spoločnosť založenú podľa práva Slovenskej republiky, so sídlom Votrubova 11/A, 821
09 Bratislava, Slovenská republika, IČO 35 910 712.
„Hlavná dcérska spoločnosť“ alebo „Spoločnosť Hlavnej skupiny“ znamená
ktorúkoľvek z nižšie uvedených spoločností:
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(a)

Spoločnosť Eustream (Eustream však bude Hlavnou dcérskou spoločnosťou, len
pokiaľ bude vykonávať činnosť prepravy zemného plynu) alebo akéhokoľvek jej
nástupcu alebo nástupcu ohľadom vlastníctva aktív vykonávajúceho činnosť
prepravy zemného plynu),

(b)

SPP – distribúcia, a.s. (SPP – distribúcia, a.s. však bude Hlavnou dcérskou
spoločnosťou, len pokiaľ bude vykonávať činnosť distribúcie zemného plynu)
alebo akéhokoľvek jej nástupcu alebo nástupcu ohľadom vlastníctva aktív
vykonávajúceho činnosť distribúcie zemného plynu),

(c)

NAFTA a.s. (NAFTA a.s. však bude Hlavnou dcérskou spoločnosťou, len pokiaľ
bude vykonávať činnosť uskladňovania zemného plynu) alebo akéhokoľvek
nástupcu alebo nástupcu ohľadom vlastníctva aktív vykonávajúceho činnosť
uskladňovania zemného plynu,

(d)

SPP Infastructure;

(e)

akúkoľvek inú spoločnosť, ktorá spĺňa všetky nasledujúce podmienky:
(i)

ktorá nebola Hlavnou dcérskou spoločnosťou k 23. januáru 2013 ani
spoločnosťou POZAGAS a.s. alebo SPP Storage, s.r.o.,

(ii)

nad ktorou vykonáva kontrolu spoločnosť SPP Infastructure,

(iii)

ktorá sa primárne zaoberá výrobou, prepravou, distribúciou, dodávkou
alebo uskladňovaním zemného plynu a

(iv)

ktorá spĺňa aspoň jednu z nasledovných podmienok počas dvoch po sebe
nasledujúcich Účtovných rokov nasledujúcich po Účtovnom roku 2013:
(A)

jej Voľné peňažné toky vyplývajúce z ktorejkoľvek z činností
uvedených v bode (e)(iii) vyššie, vykázané v jej ročnej auditovanej
účtovnej závierke za daný Účtovný rok predstavujú aspoň päť
percent (5 %) súhrnnej hodnoty Voľných peňažných tokov
Spoločností Hlavnej skupiny vykázaných v ročných auditovaných
účtovných závierkach Spoločností Hlavnej skupiny za daný
Účtovný rok alebo

(B)

jej EBITDA vykázaná v jej ročnej auditovanej účtovnej závierke
za daný Účtovný rok predstavuje aspoň päť percent (5 %) súhrnnej
hodnoty EBITDA Spoločností Hlavnej skupiny vykázanej v
ročných auditovaných účtovných závierkach Spoločností Hlavnej
skupiny za daný Účtovný rok,

(pre vylúčenie pochybností, splnenie vyššie uvedených podmienok sa
posúdi vždy výlučne vo vzťahu k príslušnej spoločnosti); v prípade, že
táto spoločnosť prestane spĺňať aspoň jednu z vyššie uvedených
podmienok počas dvoch po sebe nasledujúcich Účtovných rokov, prestane
byť Hlavnou dcérskou spoločnosťou v zmysle týchto stanov a
(f)

akákoľvek iná spoločnosť, nad ktorou vykonáva kontrolu spoločnosť SPP
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Infrastructure, ak je definovaná ako Hlavná dcérska spoločnosť v strategickom
pláne spoločnosti SPP Infastructure prijatom v súlade s Akcionárskou zmluvou.
„kontrola“ znamená vo vzťahu k akejkoľvek osobe:
(a)

priame alebo nepriame vlastníctvo alebo kontrolu nad väčšinou hlasovacích práv
vykonateľných na valnom zhromaždení (alebo ekvivalent k nim) danej osoby,
alebo

(b)

mať priame alebo nepriame právo vymenovať alebo odvolať členov
predstavenstva (alebo ekvivalent k nim) vlastniacich väčšinu hlasovacích práv
vykonateľných na zasadnutiach predstavenstva (alebo ekvivalentu k nim) danej
osoby, alebo

(c)

mať priamo alebo nepriamo, samostatne alebo spoločne s inou osobou možnosť
viesť alebo zabezpečiť smerovanie riadenia a politík danej osoby bez ohľadu na
to, či prostredníctvom vlastníctva akcií, na základe zmluvy alebo inak a

pojmy „kontrolujúci“ a „kontrolovaný“ sa vykladajú obdobne.
„Nakladanie“ znamená, vo vzťahu k akémukoľvek majetku (pre vylúčenie pochybností
vrátane akéhokoľvek majetkovej účasti v akejkoľvek spoločnosti) predaj, postúpenie,
prevod alebo zriadenie akéhokoľvek Záložného práva, zriadenie správy majetku alebo
iné nakladanie s týmto majetkom či nakladanie s hlasovacími právami prináležiacimi k
danému majetku (v prípade majetkovej účasti v spoločnosti), za každých okolností
okrem vyraďovania daného majetku v rámci bežnej prevádzkovej činnosti a pojem
„Nakladať“ sa vykladá podobne.
„Pomer zadlženosti“ znamená vo vzťahu k akémukoľvek príslušnému obdobiu a
príslušnej Spoločnosti Hlavnej skupiny pomer medzi (a) jej úročeným finančným dlhom
(okrem položiek v rámci skupiny) mínus jej peňažné prostriedky a ich ekvivalenty (v
prípade spoločnosti SPP Infastructure konsolidované) a (b) priemerom jej EBITDA (v
prípade spoločnosti SPP Infastructure konsolidovanej) za posledné dva Účtovné roky a
predpokladanej EBITDA (v prípade spoločnosti SPP Infastructure konsolidovanej) pre
súčasný Účtovný rok.
„Povolená zadlženosť“ znamená, vo vzťahu ku ktorejkoľvek Spoločnosti Hlavnej
skupiny, že jej Pomer zadlženosti neprekročí hodnotu 2,5.
„Povolené financovanie“ znamená vo vzťahu ku ktorejkoľvek Spoločnosti Hlavnej
skupiny:
(a)

úverové financovanie (vrátane refinancovania) poskytnuté renomovanou
bankou(ami) alebo finančnou(nými) inštitúciou(ami) za podmienok vo všetkých
podstatných ohľadoch zhodných s trhovou praxou na príslušnom domácom alebo
medzinárodnom trhu alebo

(b)

emisiu dlhových cenných papierov za podmienok vo všetkých podstatných
ohľadoch zhodných s trhovou praxou na príslušnom domácom alebo
medzinárodnom trhu (okrem akýchkoľvek dlhových cenných papierov
zameniteľných za akcie alebo iné majetkové cenné papiere príslušnej Spoločnosti
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Hlavnej skupiny) za podmienky, že valné zhromaždenie príslušnej Spoločnosti
Hlavnej skupiny schváli emisiu takýchto dlhových cenných papierov,
za podmienky, že za každých okolností v dôsledku prijatia takéhoto financovania
(vrátane refinancovania) alebo prípadne emisie takýchto dlhových cenných papierov
nedôjde k prekročeniu Povolenej zadlženosti.
„Predstavenstvo Dcérskej spoločnosti“ znamená predstavenstvo príslušnej Hlavnej
dcérskej spoločnosti.
“Predstavenstvo
Eustream.

spoločnosti

Eustream”

znamená

predstavenstvo

spoločnosti

„SPP“ znamená Slovenský plynárenský priemysel, a.s. akciová spoločnosť založená
podľa práva Slovenskej republiky, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava,
Slovenská republika, IČO 35 815 256.
„SPP Infrastructure“ znamená spoločnosť SPP Infrastructure, a.s., akciovú spoločnosť
založenú podľa práva Slovenskej republiky, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11
Bratislava, Slovenská republika, IČO 47 228 709.
„Účtovný rok“ znamená vo vzťahu k akejkoľvek spoločnosti účtovné obdobie
dvanástich (12) mesiacov končiace 31. decembra alebo v iný deň vyplývajúci z prípadnej
úpravy súvisiacej so zmenou účtovného obdobia danej spoločnosti.
„Veľká štvorka“ znamená ktorúkoľvek z nasledujúcich účtovných firiem, ktorúkoľvek
z ich slovenských pridružených spoločností alebo ktoréhokoľvek z ich právnych
nástupcov: Deloitte, EY, KPMG, PricewaterhouseCoopers.
„Voľné peňažné toky“ znamenajú vo vzťahu k akémukoľvek príslušnému obdobiu
EBITDA mínus (a) kapitálové výdavky, plus akékoľvek zníženie alebo mínus akékoľvek
zvýšenie (b) prevádzkového kapitálu, mínus (c) daň z príjmu právnických osôb, a (d)
upravenú o jednorazové peňažné príjmy a jednorazové peňažné výdavky.
„Výbor pre audit“ znamená výbor pre audit spoločnosti zriadený na základe ustanovení
osobitného predpisu ako výbor predstavenstva.
„Záložné právo“ znamená akékoľvek záložné právo, zádržné právo, hypotéku,
zabezpečenie, predkupné právo, opciu (okrem, vo vzťahu k Spoločnotiam Hlavnej
skupiny, akejkoľvek opcie, ktorá je vyňatá z definície „Záložného práva“ podľa
Akcionárskej zmluvy), akúkoľvek inú ťarchu alebo právo tretej osoby s obdobným
účinkom alebo akúkoľvek dohodu o zriadení ktoréhokoľvek z vyššie uvedených práv a
pojmy „Založiť“ a „Založený“ sa vykladajú podobne.
VIII. ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
ČLÁNOK XXVII
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
1

Pokiaľ sa niektoré ustanovenia stanov stanú neplatnými alebo spornými, použijú
sa ustanovenia právnych predpisov ktoré sú svojou povahou a účelom najbližšie
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povahe a účelu týchto stanov. Ak takýto právny predpis neexistuje, postupuje sa
podľa obchodných zvyklostí všeobecne zaužívaných v príslušnom obchodnom
odvetví.
2

Ustanovenia odseku 1 sa použijú aj pre vzťahy, ktoré tieto stanovy neupravujú.

Tento dokument obsahuje zmeny schválené rozhodnutím jediného akcionára zo dňa
19.03.2021 a predstavuje úplné znenie Stanov akciovej spoločnosti Slovenský
plynárenský priemysel, a.s. s účinnosťou od 19.03.2021.

Henrich Krejčí
člen predstavenstva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Milan Urban
predseda predstavenstva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
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