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---N o t á ľ s ka záp i s ni c a--------

napísaná notárkou JUDľ. Agátou Wiegeľovou' so sídlom Notárskeho úradu Dúbľavská cesta
4, Bratislava, día 19.07'202I, slovom devätnásteho júla dvetisícdvadsaťjeden, účastníkmi
a notárom podpísaná dňLa 19.07 '2021, slovom devätnásteho júla dvetisícdvadsaťjeden.

------ la, notárka JUDr. Agáta Wiegerová dostavila som sa dňa 19'07.202I, slovom
devätnásteho júla dvetisícdvadsaťjeden, na pozvanie pľedstavenstva spoločnosti
GEOCOMPLEX, a.s., do priestoľov nového sídla spoločnosti v Bratislave, Mlynské Nivy 10,

kde sa v miestnosti 20.N.07 na 19. poschodí budovy Twin City Tower v čase od 10.01 h do
10.30 h konalo zasadnutie mimoriadneho valného zltomaŽdenia akciovej spoločnosti
GEOCOMPLEX, a's.' so sídlom Grosslingova ul. 45, 811 09 Bľatislava, IČo: 3t 322 638,
zapisanáv obchodnom registri okresného súdu BľatislavaI, oddiel: Sa, vložka č.:4I3lB (ďalej

1. Otvorenie
2. Voľba orgžnovYZ.
3. Schválenie rokovacieho a hlasovacieho poriadku VZ
4. Zmena sídla spoločnosti.
5. Zmena stanov spoločnosti. -----------
6. Závet

Zároveil' som bola predstavenstvom Spoločnosti požiadaná, aby som do notáľskej
zŕryisnice pojala toto: -------

Osvedčenie ------
o pľiebehu Valného zhromaždenia ------

akciovej spoločnosti GEOCOMPLEX' a.s. --------

------ Pľítomnými sú akcionári zapisani v listine pľítomných akcionárov

K jednotlivým bodom programu

K bodu L

Zasadnutie mimoriadneho valného zhtomaŽdenia Spoločnosti ( ďalej |en ,,MYZ") otvoril
pľedseda pľedstavenstva JUDr. Juľaj Vrábel.
JUDr. Juraj Vľábel na úvod skonštatoval, že dnešné MYZ Spoločnosti bolo zvolané v súlade
s príslušnými ustanoveniami zákona astanov spoločnosti zveľejnenim oznámenia ojeho
konaní dňa 18.06'202I v denníku Hospodárske noviny a na web stľánke spoločnosti. -----------

Predpísaným spôsobom boli zveľejnené a v sídle spoločnosti 30 dní pred konaním tohto MvZ
prísfupné aj všetky dokumenty amateriály, ktoré majú byť pľedmetom rokovania, resp.
schvaľovania na tomto MvZ.
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JUDr. Juraj Vľábel ďalej konštatoval, že MYZ je uznášaniaschopné, nakoľko sú prítomní
akcionári Spoločnosti, ktorí preukázal| že sú majiteľmi akcií s úhrqnou menovitou hodnotou
L235.079,34 EUR predstavujúcou spolu vyše 69,74 Yo základného imania Spoločnosti, čo
pľedstavuje pľítomnosť 4 akcionárov s 37.208 hlasmi, t.j.69,74 % všetkých hlasov Spoločnosti.

Vzhľadom na to, že nie sú prítomní všetci akcionáľi spoločnosti, JUDr. Juraj Vľábel upozornil
prítomných akcionárov,Ženie je v zmysle $ 185 ods.2 obchodného zákonnikamožnéprogram
dnešného NľŕZ Žiadnym spôsobom meniť, dopĺňať a rokovať o iných otázkach, ktoré nie sú
uvedené v pozvánke. Preto požiadal všetkých prítomných akcionárov aby pri svojich
vystupeniach, návrhoch a žiadostiach striktne dodržiavali pľogram MvL
Upozomil akcionáľov a ich splnomocnených zástupcov, že bude dbať nahladký pľiebeh MvZ
a nepľipustí odklon od zverejneného pľogľamu MVZ'

JUDľ. Juraj Vrábel konštatoval,ženakolko je Mvzuznášaniaschopné je teda možné prikľočiť
k bodu 2 pľogľamu - Voľba orgánov valného zhromaždenia. --------

JUDľ. Juraj Vľábel informoval pľítomných akcionárov o tom, že v mene Predstavenstva
Spoločnosti vzmysle $ 188 ods. 1 obchodného zákonníka, bude viesť MVZ Spoločnosti, a
to aŽ do zvolenia predsedu MvZ. Predstavenstvo svojím rozhodnutím rovnako rozhodlo
o návľhu nasledujúcich osôb do orgánov MYZ:
o Za pľedsedu MYZ Predstavenstvo navľhuje JUDľ. Juraja Vľábela, Horská l3029l9,831 01

Bratislava;
o ZazapisovateYaMYZ Predstavenstvo navrhuje Mgľ. Branislava Tekulu, Spojovacia 5,92I

01 Banka;
o Za skľutátorov MYZ Predstavenstvo navrhuje Ing. Ľuboša Bahorca, Malokarpatské

námestie 467lll0' 841 03 Bratislava aIvetu Uľbanovskú, Ľ. ondrejova 844110,97l 0l,
Prievidza III - Necpaly

o Za oveľovatel'ov zápisnice z dnešného MYZ Predstavenstvo navrhuje Ing. Ľuboša
Bahorca, Malokarpatské námestie 4671110' 841 03 Bratislava a JUDľ. Jána Pirč,a, kpt.
Nálepku 17,040 01 Košice

Všetci menovaní súhlasili s nomináciou' ---------

JUDr. Juraj Vrábel poŽiadal akcionáľov aby podali otázky alebo návľhy. Keďže žiaden z
akcionáľov nemal otázky alebo návľhy, JUDľ. Juraj Vľábel požiadal akcionárov aby hlasovali
o voľbe členov orgánov MYZ.
ZároveípoŽiadal skrutátorov, aby ho potom čo sčítali hlasy akcionárov, informovali o výsledku
hlasovania
Výsledky hlasovania č. 1

za: 37.208 hlasov
proti
zdržali sa: 0 hlasov
Počet akcli za ktoľé boli odovzdané platné hlasy: 37 .208
Pomer časti základného imania, ktoru odovzdané hlasy pľedstavujú: 69,74 % ---------

0 hlasov
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Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 37 '208
Podiel hläsujúcich za z celkového počtu prítomných akcionárov: I}Q}Á
Podiel hlasujúcich proti z celkového počtu prítomných akcionárov 0 oÁ

Podielhlasujúcich, ktoľí sazdržah hlasovania z celkového počtu pľítomných akcionáľov: 0 0Á

Počet hlasov akcionárov, ktoľí sa zdržalt hlasovania: 0, počet akcionárov, ktoľí sa zdrža|j

hlasovania: 0.

Na ztíklade výsleďkov hlasovania a sčítania platne odovzdaných hlasov MVZ schvdlilo:

vZ schval'uie oľgánv ľiadneho VZ v zložení navľhovanom pľedstavenstvom.

Predseda valného zhromaŽdenia pľedniesol pľítomným návrh predstavenstva na schválenie

rokovacieho a hlasovacieho poľiadku valného zhromaŽdenta. Návrh rokovacieho a

hlasovacieho poriadku bol pľístupĺý na webovej stľánke a v sídle Spoločnosti 30 dní pľed

konaním MYZ.
JUDľ. Juľaj Vľábelpožiadal akcionárov aby podali otázky alebo návľhy. K návrhu rokovacieho

a hlasovacieho poľiadku nemal žiadny akcionáľ odôvodnené pripomienky ani návrhy. Pľedseda

valného zhromaždenia dal hlasovať o predloženom návľhu ľokovacieho a hlasovacieho
pori adku valného zhr omaždenia podľa návrhu predstavenstva.

Výsledky hlasovania č.2z ---'---

zai
proti:
zdržali sa

37.208 hlasov
0 hlasov
0 hlasov

Počet akcií za ktoľé boli odovzdané platné hlasy: 37 .208
Pomer častizikladného imania, ktorú odovzdané hlasy pľedstawjú: 69,74 % ---------
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 37.208
Podiel hlasujúcich za z ce|kového počtu prítomných akcionáľov: 100 % ----------

Podiel hlasujúcich proti zcelkového počtu pľítomných akcionárov: 0 Y,

Podiel hlasujúcich, ktoľí sa zdržali hlasovania z celkového počtu prítomľrých akcionárov: 0 %

Počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdrža|i hlasovania: 0, počet akcionárov, ktorí sa zdrŽall

hlasovania: 0. --------

Na zóklade výsledkov hlasovania a sčítania platne odovzďaných hlasov MVZ schvúlilo:

Uznesenie č. 2:

VZ schvaluie rokovací a hlasoyací poriadok. _'---

Predseda valného zhromaždenia oboznámil prítomných s návrhom na zmenu sídla spoločnosti

z doteľajšej adresy Grôsslingová ul. 45, 8l1 09 Bľatis|avana novú adľesu : Twin City Tower,

Mlynské Nivy 10, 82l 09 Bratislava.



K prednesenému návrhu na zmenu sídla spoločnosti n9m11 žiadny ,akcionáľ odôvodnené

pripomienLy ani návľhy. Predseda valného zhtomaŽdenia dal hlasovaťô texte uznesenia č' 3' -

Štvrtá strana

hlasovania: 0. --------

Výsledky hlasovania č.3: -------

zai 37.208 hlasov
pľoti: 0 hlasov
zdržaltsa: 0 hlasov
Počet akcii zaktoľé boli odovzdané platné hlasy: 37 '208
Pomer časti základného imania, ktoru odovzdané hlasy predstawjú: 69,74 % '------_

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 37 '208
Podiel hlasujúcich zaz ce|koiiého počtu pľítomných akcionáľov: 100 % ------__

Podiel hlasujúcich proti zcelkového počtu pľítomných akcionárov: 0 oÁ

Podiel hlasujúcich, ktorí sazdrŽalihlasovania z celkového počtu prítomných akcionárov: 0 0Á

Počet hlasov akcionáľov, ktorí sa zdrŽali hlasovania: 0, počet akcionáľov, ktorí sa zdržalt

Na zóklade výsledkov hlasovania u sčítania platne odovzdaných hlusov predseda MVZ
s ko nštatov al, že MVZ s c hv tÍlilo

Uzn ,,VZ schvaľuje zmenu sídla spoločnosti z doteľaišej adresy GľÓsslingová 45,c-_í:

81r 09 Bľatisĺava na novú adresu: Twin City Toweľ, Mlynské Nivy 10, 82l 09 Bratislava

K bodu 5: ----------

Pľedseda valného zftromaŽdenia oboznámil prítomných s podstatou zmien v doteľajšom

úplnom zneni stanov spoločnosti, ktoľé spočíva v zmene_sídla spoločnosti z doterajšej adľesy

dľôsslingová u1. 45, 8i 1 09 Bratislava ná novú adresu : Twin City Tower, Mlynské Nivy 10,

82I1gBratislava. ž dovodu zmeny sídla spoločnosti sa navrhuje, aby sa v článku 1 (obchodné

meno a sídlo spoločnosti), doteľajšitext v bode 2 (Sídlo spoločnosti), nahľadil novým textom,

ktoý znie: ,,Sídlo spoloúnosti: Ťwin City Toweľ, Mlynské Nivy 10, 82l 09 Bratislava"

K prednesenému návrhu na Zmenu stanov spoločnosti nemal žiadny

pripomienky ani návrhy' Predseda valného zhromaŽdenia dal hlasovať o
akcionáľ odôvodnené
texte uznesenlač.4.'

Výsledky hlasovania č. 4:

zai
pľoti:
zdrŽali sa''

37.208 hlasov
0 hlasov
0 hlasov

Počet akcii zaktoré boli odovzdané platné hlasy: 37 '208
Pomer časti základnóho imania, ktorú odovzdané hlasy pľedstavujú: 69,74%
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 37 '208
Podiel Ĺlasujúcich za z celkového počtu prítomných akcionárov: 100 % ---'-__'

Podiel hlasujúcich pľoti zcelkového počtu prítomných akcionáľov: 0 %o

Podiel hlasujúcich, ktoľí sa zdrža\ihläsovania z celŔového počtu prítomných akcionárov: 0 oÁ
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Počet hlasov akcionáľov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0, počet akcionárov, ktoľí sa zdtžali
hlasovania: 0. -------- ----.í------------

Na zdklaďe výsledkov hlasovania a sčítaniaplatne odovzdaných hlasov pľeďseďa MVZ
skonštatoval, že MVZ schvdlilo

Uznesenie č.4: ,,VZ schvaľuje zmenu stanov tak, že v čĺónku I (obchodné meno a sídlo
spoločnosti), sa doterajší text v bode 2 (Sídto spoločnosti), nahrádza novým textom, ktoľý znie:
,,Sídlo spoločnosti; Twin City Tower, Mtynské Nivy I0, 82] 0g Bratislava. ,, ----------

K bodu 6

Pľedseda valného zhromaŽdenia po prerokovaní všetkých bodov programu poďakoval
pľítomným za účasť a zasadnutie mimoriadneho valného zhroma ždenia ut<onĺĺt'

------ o tom som tuto notáľsku zápisnicu napísala, účastníci si ju prečítalia pojej schváleníju
na znak súhlasu s jejako úplnú a spľávnu predsedaYZ, overovatelia a zapisovateľ predo mnou

obsahom vlastnoručne podpísali

JUDr. Juraj Vrábel v.r., Mgr. Branislav Tekulav.r., JUDľ. Ján Pirč v.r., Ing. Ľuboš
Bahorec v.r', MP: JUDr' AgátaWiegerová notár Bľatislava, JUDr. AgátaWiegeľová v.ľ. -----

súhlasí s prvopisom uloženým v Notáľskom úrade ĺÚpr. Agáiy Wiegerovej, so sídlom
Dúbravská cesta 4, Bratislava, v Zbierke listín N 2831202I, Nz uoaĺlíozl uvnotárskom
centrálnom ľegistri listín pod č. NCRls 216831202l
V Bratislave dňa 19.07.2021

JUDr. AgátaWiegeľová
notár;

, !-.
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J&T BANKA, a.s.
Sokolovská 7 o0 / L73a, Karlín
Praha 8, PsČ 18600
Česká republika
lČ:47L 15 378
Zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, Spisová značka B 1731

SPLNOMOCNENTE

na zastupovanie akcionára na mimoriadnom valnom zhromaždení (d'alej len ,,MV7,,) spoločnosti
GEoCoMPLEX, a's. so sídlom GrÔsslingová 45,81'7 09 Bratislavr, iČo' n Ežz 638, zapísaná vobchodnom registri okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sä, vložka č.: 4tg/B (d,alej len
,,GEocoMPLEX"), ktoré sa uskutoční dňa 19. iúla 2021- o 10.00 hod. na adrese v Bratislave, na ul.Mlynské Nivy 10 (miestnosť20.N.o7 na 19. poschodí budovy Twin City Tower), Slovenská republika.

Spoločnosť J&T BANKA, a's., so sídlom Sokolovská 7O0/71'3a, Karlín, Praha 8, psČ tgooo, Česká
republika, lČ:477 L5378, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, Spisová značka B
773L, je obchodníkom s cennýmipapiermi, ktorývykonáva svoju činnosťv zmysle z1uonao podnikaní
na kapitálovom trhu č.256/2004 Sb', na základe príslušného póvolenia črua 1oal"; len ,,J&T BANKA')'

J&T BANKA, ktorá eviduje na svojom účte majiteľa označeného ako,,J & T BANKA, a.s. podnikajúca naúzemí Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky J & T BANKA, a.s., pobočka
zahranĺčnej banky", typ účtu označený,,csDo" g7.2o8 ks akcií GEoCoMPLEX, je ako správca týchto
cenných papierov pre zákaznĺkov oprávnená, v rámci poskytovania ĺnvestičnej služby správy a úschovy
investičných nástrojov svojim klientom, zastupovať svojich klientov - akcionárov GEoCoMPLEX pri
výkone práv spojených s týmito akciami, vrátane hlasovanĺa na valnom zhromaždení. J&T BANKA je
oprávnená v prípade RVZ zastupovať štyroch akcionárov v rozsahu 70.457 ks, 10.339 ks akcií, 9.418 ks
a 7.000 ks akcií GEocoMPLEX.

J&T BANKA, ako oprávnený zástupca akcionárov na základe vyššie uvedeného, týmto splnomocňuje
advokátsku kancelárĺu Advokát Pirč, s'r.o', lČo 36 855 91"o, kpt. Nálepku 77,o4O01 Košice, V mene
ktorej koná JUDr' Ján Pirč, advokát a konateľ,

aby zastupovala spoločnosť J&T BANKA na MVZ, ktoré sa uskutoční dňa 19.07.2O2l o 10.00 hod.
v Bratislave, na uI. Mlynské Nivy 10 (miestnosť 2o.N.o7 na 19. poschodí budovy Twin City Tower),
Slovenská republika, v plnom rozsahu práv akcionárov, pričom je povinný hlasovať výlučne v zmysleprílohy tohto splnomocnenia' Splnomocnenie sa vydáva len na uvedené MVZ, pričom doručením jeho
odvolania spoločnosti stráca platnosť.

V Prahe, an^ .::/./..2/-/2?7

, J&T BANKA, a.s.

lC ľaz
Á 7, ?'n4^

Mgr. Miloslav Mastný
Prokurista

,'ľ/'l
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Béžné číslo ovčŕovací knihy: o 865_866/202I

ovéľuji, že dnešního dne prokán| svoji totožnost

platným úľedním pľúkazem a podopsal

ioto tĺ'ti"" pŕede mnou viastní rukou

Miloslav Mastný, nu. t9.1.I97 1

bytem Sázavská 9 t4l8,Pruha 2'

V Praze dne 1'.7.2021
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N Výpis

z obchodního rejstŕíku, vedeného
Mčstským soudem v Praze

oddíl B, vloŽka 1731
a zápisu: 13. ŕĺjna 1992

pisová značka: B 173]" vedená u Méstského soudu v Praze
rbchodn í firma: J&T BANKA, a.s.

ídlo: Sokolovská 700/1]-3a, Karlín, 186 00 Praha B

lentĺfĺkační číslo: 47I 15 378
rávní forma: Akcĺová společnost

ŕedmét podnikání:
činnosti uvedené v zákoné č' 2LlL992 Sb. v platném znéníV s 1 odst. 3" písmena:
a) pŕijímánívkladú od veŕejnosti
b) poskytovánĺ úvčrú
a činnostĺ uvedené v zákoné č, 2tĺt992 Sb. v platném znéní v $ L odst' 3
písmena;
a) ĺnvestování do cenných papírú na vlastní účet
b) Íinanční pronájem (finanční leasing)
c) platební styk a zúčtování
d) vydávání a správa platebnÍch prostŕedkú
e) poskytování záruk
Í) otvíráníakreditivú
g) obstaráváníinkasa
h) poskytování investičních sluŽeb podle zvláštního práVního pŕedpisu:
hlavní investiční s|uŽby:
- podle S 4 odst' 2 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém tľhu, pľijímánĺ a
pŕedävání pokynú ýkajících se investičních nástrojú, a to Ve vztahu k investičnĺm
nástrojúm podle S 3 odst' 1" písm. a), b), c), d) a g) téhoŽ zákona;
- podle 5 4 odst. 2 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, provádéní
pokynú ýkajících se investičních nástrojú na Účet zákazníka, a to Ve vztahu k
investičním nástrojúm podle 5 3 odst. 1 pĺsm. a), b) c), d) a g) téhoŽ zákona;
- podle S 4 odst. 2 písm' c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu,
obchodování s investičnĺmi nástroji na vlastní Účet, a to Ve Vztahu k investičním
nástrojúm podle S 3 odsi. J. písrĺ. a), b), c), d) a g) téhoŽ zákona;
- podle S 4 odst" 2 písm, d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu,
obhospodaľování majetku zákazníka,je_lijeho součástí investiční nástroj, na
základé volné Úvahy v rámci smluvního ujednánĺ, a to Ve vztahu k investičním
nástrojúm podle 5 3 odst. J. písm. a), b), c), d) a g) téhož zákona;
- podle S 4 odst. 2 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, investiční
poradenství týkqící se investičních nástrojú, a to Ve vztahu k investičním
nástrojúm podle s 3 odst. J. písm' a), b), c), d) a g) tóhoŽ zákonai
- podle S 4 odst. 2 písm' g) zákona o podnĺkání na kapitálovém trhu, upisování
nebo umist'ování investičních nástrojú se závazkem jejich upsání' a to ve vztahu
k investičnĺm nástrojúm dle s 3 odst. 1- písm. a) a c) téhoŽ zákona.
- podle S 4 odst. 2 písm. h) zákona o podnikánĺ na kapitálovém trhu, umist'ování
investičních nástrojú bezzávazku jejich upsání, a to Ve Vztahu k investičním
nástrojúm pod|e S 3 odst. 1" pĺsm' a) a c) téhoŽ zákona;
Doplňkové sluŽby:
- podle 5 4 odst. 3 písm. a) zákona o podnikánĺ na kapitálovém trhu, úschova a
správa investičních nástrojú včetné souvisejících sluŽeb, a to Ve vztahu k
investičním nástrojúm podĺe s 3 odst. 1_ písm, a)' b, a c) téhoŽ zákona',

Jaje platné ke dni: 3. června 2O2L 03:41 il4
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- podle S 4 odst. 3 písm' b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poskytování

Úvéru nebo pújčky zákazníkovi za Účelem umoŽnéní obchodu s investičnĺm

nástrojem, na némŽ se poskytovatel úVéru nebo pújčky podĺlí, a to ve Vztahu k

investičním nástrojúm podle S 3 odst. 1 písm. a), b) a c) téhoŽ zákonai
- podle 5 4 odst. 3 písm. c) zákona o podnikání na kapĺtálovém trhu, poradenská

činnost týkající se struktury kapitálu, prúmyslové strategie, a s tím souvisejícĺch

otázek, jakoŽ i poskytování poľad a sluŽeb týkajících se pŕemén společností

nebo pŕevodu podnikú;
_ podle 5 4 odst' 3 písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poskytovánĺ

i nvestičn ích doporu čení a analýz i nvestičn ích pŕíleŽitostí nebo podobných

obecných doporučeníýkajících se obchodování s investičními násľoji' a to Ve

vztahu k investičnĺm nástrojúm podle S 3 odst' L písm. a), b), c), d) a g) téhoŽ

zákona;
- podle S 4 odst' 3 pĺsm' e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, provádéní

devizových operací souvisejících s poskytováním investičních sluŽeb;

- podle 5 4 odst. 3 písm. Í) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, sluŽby

související s upisováním a umist'ováním investičních nástrojú, a to ve vztahu k

investičním nástrojúm podle S 3 odst. 1 pĺsm, a) a c) téhoŽ zákona'

i) finanční makléľství,
j) výkon funkce depozitáŕe,
Ŕ) smänárenskou činnost (nákup devizových pľostľedkú),

l) poskytování bankovních inÍormací

m) obchodování na vlastní účet nebo na účet klĺenta,

s devizovýmĺ hodnotami a se zlatem v rozsahu:
- obchodovánĺ na vlastní účet nebo na Účet klienta s penéŽnĺmi prostŕedky v cizí

méné'
_ obchodování na vlastní účet se zahraničními cennými papíry,
_ a-obchodování na vlastnĺ účet s penézi ocenitelnými právy azávazky
odvozenými od vyše uvedených devizových hodnot,
- obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta se zlatem,

n) pronájem bezpečnostních schránek,
p) činnosti, které pľímo souvisejí s činnostmi uvedenýmiv bankovní licenci J&T

BANKY, a. s.

(

Statutární orgán - pŕedstavenstvo:
člen: 

lng. ToMAŠ KLIMĺČEK, dat. naĺ. j-8. ledna L9B4

V Húrce 22ĺ28, Zábĺeh,700 30 ostrava
Bydlišté: KŕiŽíkova 53ĺ52, Karlín' L86 00 Praha 8

Den vzniku členstvĺ: 1. prosince 20]-6

člen pŕedstavenstva:
lng. ANNA MACALAKOVA, dat. nar. l"B' dubna 1982

83152 Bratislava - Nové Mesto, Tramínová L2756l3, Slovenská republika

Den vzniku členství: ]_1. června 2018

pľedseda
pŕedstavenstva:

lng' PATRIK TKAČ, cĺat. nar. 3. června 1973

B3]-o1 Bratislava, Júlová LO94L|32, Slovenská republika
Den vzniku funkce: 22. čeľvence 2018

Jdaje platné ke dni: 3. června 202t03:4L 214
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Den vzniku členstvĺ: 22. července 2018

člen pŕedstavensfua:
lng. lGoR KOVAČ, dat. nar. 26' dubna 1975
Na hŕebenech l L2o4l6, Podolí, L47 00 Praha 4

BydliŠté: 07617 NĺŽný Žipov, Školská 63/30, Slovenská republika
Den vzniku členství: 1"6' Února 2a2L

člen pŕedstavenstva:
ŠĺÉpnN AŠER, MBA' dat. nar' 6. kvétna 1974
Pod lipami 2558/39, ŽiŽkov,1-30 00 Praha 3
Den vzniku členství: 2, ó,ervna2a2L

Zpúsob jednání Jménem banky navenek za pŕedstaventvo jednají a podepisují
společné libovol n í dva členové pŕedstavenstva.

Podepisování za banku se déje tím zpúsobem, Že k názvu

společnosti či otisku razítka společnosti, popľípadé i k vypsaným
jménúm, pŕíjmením a funkcím, pŕipojí svúj podpis osoby oprávnéné
jednat za banku

Prokura
lng' ALENA TKAČoVA, dat' nar' 23, listopadu 1975

Svobodova 1308, 765 02 Otrokovice
lng. MARIA KE EROVÁ, dat' naľ. ]-6' čeľvence 1983

JoseÍa Ho 4092129, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou
Mgr. MILOSLAV MAST , dat, nar. L9, ledna l-97L

Sázavská 9L4lB, Vinohrady, 120 00 ?raha2
Každý prokurista zastupuje společnost samostatné. Prokurista se podepisuje tak,

Že k vytišténé či nacĺepsané obchodnífirmé společnosti, nebo otisku jejího

razítka pŕipojĺ svúi podpis a údaj označující prokuru

Dozorčí rada:
pŕedseda dozorčí
rady:

lng. JOZEF TKAČ, dat. nar' 16. června 1"950

B3].01 Bratislava - Nové Mesto, Júlová Io94Ll32, Slovenská republika

Den vzniku Íunkce: 15' ŕ'ljna 2018

Den vzniku členství: L5' ľíjna 2018

místopľedseda
dozorčí rady:

lng. IVAN JAKABOVIČ, dat. nar, B.Yíjna1972
98ooo MoNAco, 32 rue coMTE FEL|X GASTALDI, Monacké kníŽectví

Den vznĺku Íunkce: L5. ľíjna 2018
Den vzniku členství: L5. ŕíina 201_8

člen dozorčí rady:
lng' DUŠAN PALCR, dat. nar. 3' dubna ].969

U Mrázovky 1-986/17, Smíchov, ].50 00 Praha 5

Den vzniku členství: L5. ľĺina 20]"B

člen dozorčí rady:
JOZEF ŠEprTKA, dat' nar. 4' června 1969
Zikova 708/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
De n vzniku členství; ].5. ŕíina 2018

člen dozorčí rady:
J|TKA ŠUSloVA, dat, nar. 4. srpna t9B0
Kladenská 542l3B, Vokovice, 160 00 Praha 6

Udaje platné ke dni; 3. června 2021"03:41"

since 201-8

3ĺ4

Den vzniku členství: 10
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člen dozorčí rady:
lng' TOMAŠ JANĺK, dat' nar. 14. bŕezna L979
90027 Bernolákovo, Pol'ná 12, Slovenská republika
Den vzniku členství; ].0. ince 2018

Jedi ný akcionáŕ:
J&T F|NANCE GROUP SE, lČ: 27592502
Sokolovská 700i].13a, Kaľlín, ].86 00 Praha B

Akcie:
700 000 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnoté 1'43Kč
]"0 637 ].26 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobé ve jmenovité

hodnoté 1 000,- Kč

Základní kapitál 10 638 127 000,- Kč

ostatní skutečnosti
laceno: LjOo/o

Na společnost pľešlo v dúsledku fúze sloučením jméní zanikajĺcĺspolečnosti J&T
SEcURlTlES (cZEcH REPUBLlc), a.s, se sídlem Praha B, PobŕeŽní 297l3.4,

PSČ ].86 oo, lČ 25067532, zapsané v obchodním rejstľíku vedeném Méstským

soudem v Praze oddíl B, vloŽka 7398.
Počet č|enú statutárního orgánu: 5

Počet čĺenú dozorčí 6

obchodní korporace se podŕídi|a zákonu jako celku postupem podle 5 777 odst.

5 zákona č' 90/20]-2 Sb.' o obchodních společnostech a družstvech'

aje platné ke dni: 3. června 2o2L03:4L 4t4
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Stanovy

spoločnosti

GEOCOMPLEX, a.s.

spoločnosti GEOCOMPLEX, a. s.'o
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čHnok 1
obchodné meno a sídlo spoločnosti

1. obchodné meno spoločnosti je GEOCOMPLEX, a. s. (ďalej len spoločnost').
Sídlo spoločnosti: Twin City Tower, Mlynské Nivy l0, 821 09 Bratislava.
2. Spoločnosť vznikla dňom zéryisu do obchodného registra a je zalaženánadobu neurčitú.

Clánok 2
Pľedmet činnosti spoločnosti

Predmetom činnosti spoločnosti je:
- projektovanie, riešenie, vykonávanie avyhodnocovanie geologickýchúloh loŽiskového

geologického pľieskumu
_ prípravné práce pre stavby - búracie a zemĺé práce
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- sprostredkovanie kúpy, pľedaja a prenájmu nehnuteľností (realitná činnosť)
- pľenájom nehnutelhostí s poskýovaním iných než základných sluŽieb -

obstarávateľské sluŽby spojené s prenájmom
- vykonávarie geofyzikálnych prácpre geologický výskum a prieskum
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným

prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- banská činnosť v rozsahu udeleného banského oprávnenia,

čtĺnok 3
Zá|<|adné iman ie s p oločnosti

1. Základné imanie spoločnosti je I.770.895,57865 €.
2. Základné imanie je rozdelené na 53.350 kusov (slovom: päťdesiat tľitisíc tristopäťdesiat

kusov) akcíi, znejúcich na doručiteľa, vydaných v zaknihovanej podobe, pričom každá
znichmá menovitú hodnotu 33,193919 e.

3. Základné imanie je tvoľené peňažnýmvkladom vo výške l.770.895,57865 €'
4. Základné imanie spoločnosti je vytvorené peňažnými vkladmi. Pri peňažnom vklade je

upisovateľ povinný zaplatiť 30% hodnoty emisného kuľzu upísaných akcií do podania
náwhu nazápis do obchodného registra a zostatok je povinný zaplatit'do jedného roka.

5. Pri porušení povinnosti splatiť emisný kurz upísaných akcií alebo ich častí, zaplati
upisovateľ úroky z omeškania vo rnýške 25%o ročne. Ak upisovateľ neuhĺadí splatnú časť
emisného kurzu upísaných akcií do 60 dní odo dňa, keď ho na to pľedstavenstvo vyzvalo,
môže spoločnosť akcionára zo spoločnosti vylúčiť. Súčasťou rozhodnutia o vylúčení
akcionára je aj vyhlásenie dočasného listu zaneplatný.

6. Akcie vydané spoločnost'ou majú podobu zaknihovaných cenných papierov na doručiteľa.
S akciou na doručiteľa podľa všeobecných právnych pľedpisov a týchto stanov spoločnosti
je spojené právo akcionára podieľať sa na riadení spoločnosti.
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čHnolĺ 4
Zvýšenie a zníženie základného imania

1. Na zmeny výšky zĺákladného imania spoločnosti sa použijú príslušné ustanovenia
obchodného zákonníka v platnom a účinnom zneni.

čtĺnok 5
Akcie

1. Akcie spoločnosti znejtrce na doručiteľa sú vedené v zaknihovanej podobe. Menovitá
hodnota jednej akcie je 33,L939l9 € Súčet menovitých hodnôt vydaných akcií sa musí
rovnať zäkladĺému imaniu spoločnosti.

2. Valné zltomaždenie môŽe rozhodnúť o vydaní viaceľých druhov akcii, ktoré sa navzájom
odlišujú formou, podobou, názvom a obsahom pľáv s nimi spojených, pričom akcie toho
istého druhu nemusia mať rovnakú menovitú hodnotu.

3. Pľevod akcií sa riadi príslušnými právn5rmi pľedpismi.

čHnok 6
Základné pľáva a povinnosti akcionáľov

1. Akcionár má pľávo na podiel na zisku spoločnosti (dividendu) podľa pomeru menovitej
hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionáľov.

2. Každý akcionár má podľa počtu svojich akcií právo najmä :

- z'Účastňovať sa na spľáve a ľiadení spoločnosti, zúčastňovať sa na valnom zlromaždeni,
hlasovať na ňom, poŽadovať informácie a vysvetlenia a uplatňovať návľhy vyplývajúce
z počfu hlasov,

- na podiel na čistom zisku spoločnosti podľa počtu a druhu akcií, ktoý valné
zhromažderlie určilo na rozdelenie, spôsob a termín vyplatenia určí valné zhromúdenie,

- na podiel na likvidačnom zostatku spoločnosti v pľípade záĺil<ll spoločnosti likvidáciou,
- na prednostné upisovanie novovydaných akcií v súvislosti so zvyšovaním základného

imania,
3. K. Ždý akcionárjepovinnýľiadneavčas splatiťupísanéakcieachľániť záujmy spoločnosti.
4. AkcionárpodobutrvaniaspoločnostianivprípadejejzrušenianiejeoprávnenýpoŽadovať

vrátenie svojich majetkových vkladov.
5. Práva môže akcioniíĺ uplatniť aj prostredníctvom splnomocnenca na základe

plnomocenstva s úradne oveľeným podpisom splnomocniteľa.

Clánok 7
Oľgány spoločnosti

orgánmi spoločnosti sú:
- valné zltromaždenie,
- predstavenstvo,
- dozornárada,
- výboľpre audit

čHnok 8
Valné zhromaždenie

1. Valné zhromaždenie (ďalej ,,YZ" alebo ,,valné zhromúdenie") je najvyšším orgánom
spoločnosti, ktoré tvoria všetci na ňom prítomní akcionári.

2. Do pôsobnosti VZ patľí rozhodovať o:_ schválení a zmene stanov,
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- zvýšení alebo zniženi základného imania a o poverení predstavenstva zvýšiť zák|adné
imanie podľa $ 210 a o vydávaní dlhopisov,

_ vol'be a odvolaní členov dozomej rady,
- voľbe a odvolaní členov predstavenstva,
- schválení pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti a schválení ich zmien
_ schválení zmlúv o ýkone funkcie s členmi dozornej ľady sgóločnosti
- premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere

a naopak,
- o premene akcií na doručiteľa na akcie na meno a naopak,
- zmenepráv patiacich jednotlivým druhom akcií,
_ schválení riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej

účtovnej závierky, o rozdelení zisku alebo úhrade strát a uľčení tantiém a dividend,
_ schválenie qýĺočnej spľávy,
- schválení a odvolaní audítora spoločnosti,
- menovaní a odvolaní členov výboru pre audit,
_ koncepcii rozvoja spoločnosti,
- zrušení spoločnosti a o zmene pľávnej formy,
- rczdelení likvidačného zostatku,
- schválenie nadobudnutia vlastných akcií, schválenie nie je potľebné, ak nadobudnutie

vlastných akcií je nevyhnutné na odvrátenie veľkej škody bezprostredne hroziacej
spoločnosti alebo na nadobudnutie vlastných akcií spoločnosti na účel ich prevodu na
zamestnancov spoločnosti,

- rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze a rozhodnutie
o tom, že spoločnosť pľestáva byt veľejnou akciovou spoločnosťou,

_ o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku,
- ďalších otázkach,ktoľé tieto stanovy alebo právne predpisy zverujido pôsobnostiYZ.

3. Riadne alebo mimoriadne valné zt'romaždenie zvoláva predstavenstvo. Valné
zhromaždenie môŽe v prípadoch vymedzených zĺíkonom alebo t;imito stanovami zvo|ať
dozornárada.

4. Valné zhromaždenie sa zvoláva oznámenim o konaní valného zIT omaždenia uverejnenom
najmenej 30 dní pred dňom konania valného zttomaždenia v periodickej tlači s celoštátnou
pôsobnosťou uveľejňujúcom burzové správy. Oznámenie o konaní valného zhromaŽdenia
musí obsahovať všetky náleŽitosti ustanovené právnymi pľedpismi. Verejná akciová
spoločnosť s akciami na doručiteľa je povinná uverejňovať oznámenie o konaní valného
zhromaždenia aj v pľostriedkoch, ktoré umožnia šírenie oznámenia o konaní valného
zhromaždenia vo všetkých zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom
priestoľe v rovnakej lehote. Náklady spojené so zvolanim a s konaním valného
zhromaždeĺía znáša spoločnosť. Ak pľedstavenstvo v oznámení o konaní valného
zhtomaždenia neurčí rozhodujúci deň, považuje sa za rozhodujilci deň tľetí deň
predchádzajúcikonaniuvalnéhozhromaždenia.

5. Valné zlvomúdenie sa koná spravidla v sídle spoločnosti.
6. Riadne valné zbromaždenie sa koná najmen ej raz zakalendárny rok v lehote do 6 mesiacov

po uplynutí účtovného obdobia.
7. Mimoriadne valné zl'romaždenie (ďalej len MVZ) zvolápredstavenstvo, ak:

a) o to písomne požiadajú akcionáľi, vlastniaci akcie, ktoľých menovitá hodnota dosahuje
najmenej 5Yo zák|adného imania a uvedú dôvody pľe ktoré navrhujú zvolanie MvZ,
tejto žiadosti možno vyhovieť len vtedy, ak akcionári preukĺíŽu, Že sú majiteľmi akcií
najmenej tri mesiace pred uplynutím lehoty na zvolanie MYZ; predstavenstvo zvolá
MvZ tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní odo dňa doručenia Žiadosti o jeho zvolanie.

b) spoločnosť vykánala stratu, ktoľá presiahla hodnotu jednej tretiny základného imania,
alebo to možno predpokladať.

I
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8. Dozomáradazvolávalné zbromaždenie spoločnosti, ak to vyžadujú záujmy spoločnosti.

čhnok 9
Organizač né zabezpečenie valného zhľomaždenia

1 . Pri ebeh valného zhr omaždenia or ganizačne zab ezpečí predstave4stvo.
2. Prezentácia akcionáľov začina 30 min. pred termínom začiatku YZ,uvedenom v pozvánke

naYZ.
3. Zápis akcionárov do listiny prítomných akcionárov organizačne zabezpečuje

predstavenstvo.

ČHnok 10
Podmienky a výkon hlasovacieho pľáva, priebeh a ľozhodovanie valného zhľomaždenia

1 . Každý akcionár má hlasovacie právo vyplývajúc e z akcie, pričom nakaždých 33,I93g1g €
pripadá jeden hlas.

2. Akcionári prítomní na valnom zLtromaždení sa zapisujú do listiny prítomných. Listina
prítomných obsahuje údaje vyžadované obchodn1im zákonníkom a v prípade
splnomocnenca akcionára sa pripojí k nej plná moc.

3. Svoje práva na valnom zllĺomaždení vykonáva akcionár ýzická osoba osobne' akcionár
právnická osoba prostredníctvom jedného povereného člena svojho štatutárneho oľgánu.

4. Do zvolenia predsedu valného zhromaždenia poverí predstavenstvo jeho vedením svojho
člena alebo inú osobu. Ak taká osoba nie je na valnom zhromaždení prítomná, môže valné
zhromaždenie do zvolenia jeho predsedu viesť ktoýkoľvek z akcionárov spoločnosti. Po
otvorení zvoli YZ svojho pľedsedu, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisu a osoby
poverené sčítaním hlasov.

5. Valné zllromaždenie môŽe rozhodnúť o schválení hlasovacieho a rokovacieho poriadku.
Schváleným hlasovacím a rokovacím poriadkom si viazaní všetci zúčastnení na valnom
zhromaždeni.
Na schválenie rozhodnutjaYZ sa vyžaduje, aby bolo prijaté dvojtretinovou väčšinou hlasov
prítomných akcionárov v prípadoch:
a) zmeny základného imania,
b) schválenia zmeny stanov,
c) poveľenia predstavenstva na zqýšenie základného imania spoločnosti
d) zrušeniaspoločnosti,
e) vydania prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov,
0 Zmeny právnej foľmy
g) schválenie rozhodnutia valného zltromaždenia o skončení obchodovania na burze s

akciami spoločnosti
h) schválenie ľozhodnutia valného zhromaždenia, že spoločnosť prestáva bý' verejnou

akciovou spoločnosťou a stáva sa súkľomnou akciovou spoločnosťou.
Na schválenie rozhodnutia valného zl'romaždenia o zmene pľáv spojených s niektorým
druhom akcií a o obmedzení prevoditeľnosti akcií na -é.'o sá vyžaduje aj súhlas
dvojtretinovej väčšiny hlasov akcionárov, ktorí vlastnia tieto akcie.
V ostatných prípadoch ako v bode 6. a 7 tohto člĺínku sa na schválenie uzĺesenia YZ
vyŽaduj e j ednoduchá väč šina hlasov prítomných akcionárov'
Pri voľbe nových členov dozornej rady sú akcionári a členovia pľedstavenstva oprávnení
navrhnúť kandidátov na členov dozornej rady, pľičom môŽu navrhnúť tolko kandidátov,
ko.ľko nových členov dozornej ľady sa má zvoliť. o každom kandidátovi sa hlasuje zv|ášť:,
pričom ak dôjde k zvoleniu poiadovaného počtu členov dozornej rady, o ostatných
navrhovaných kandidátoch sa už nehlasuje. Poradie hlasovania o ieanótlĺviróh kandidátoch
určuje predseda VZ.

6
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10' o rokovarlíYZ sa vyhotovuje zápisnica,ktorámusí obsahovat':
a) obchodné meno a sídlo spoločnosti,
b) miesto a čas konaniaYZ,
c) meno pľedsedu YZ, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skľutátorov,
d) stručný opis prerokovania jednotlivých bodov programu VZ,
e) rozhodnutieYZ s uvedením výsledku hlasovania pľi každom'bode pľogramu valného

zl' omaždenia,
0 obsah protestu akcionára, člena predstavenstva alebo dozornej rady týkajúceho sa

rozhodnutia valného zhromaŽdenia, ak o to protestujúci poŽiada,
11.Zápisnicazvalného zhĺomaždenia musí okrem náležitostí podľa bodu 9 obsahovať údaj o

a) počte akcíí, zaktoré boli odovzdané platné hlasy,
b) pomernej časti základného imania, ktoru odovzdané platné hlasy pľedstavujú,
c) celkovom počte odovzdaných platných hlasov,
d) počte hlasov za a proti jednotlivým návrhom uznesení vrátane infoľmácie o počte

akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania,
iba ak akcionár na valnom zIlromaždeni požiada o uvedenie týchto údajov v zápisnici z
valného zhromaždenía.

12. Predstavenstvo zabezpeči vyhotovenie zápisnice zYZ do 15 dní od jeho ukončenia.
Zápisnicl podpisuje zapisovateľ, predseda YZ a dvaja zvolení overovatelia. V zákonom
stanovených prípadoch je pľedstavenstvo povinné zabezpečiť prítomnosť notára na
rokovaníYZ.

Clánok 11

Predstavenstvo
1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktor;ý riadi činnosť spoločnosti a koná

v jej mene. Pľedstavenstvo ľozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú
právnymi predpismi a týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov
spoločnosti.

2. Predstavenstvo najmä:
a) vykonáva obchodné vedenie spoločnosti a zabezpečuje všetky jej prevádzkové a

or ganizačné záležito sti,
b) zvo|ávaYZ,
c) vykonáva uznesenia YZ a dozomq rady,
d) rozpracováva a predkladá YZ na schválenie:

- návrhy na Zmenu stanov, na zvýšenie a zníženie základného imania' na Zmenu
a rozšírenie predmetu podnikania spoločnosti,

- riadnu individuálnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku spolu s vyľočnou
spľávou vyhotovenou podľa osobitného predpisu v termíne tak aby saYZ konalo
v lehote uvedenej v čl. 8 ods' ó týchto stanov, ďalej návrh na rozdelenie zisku alebo
úhradu strát

- návrh určenia výšky a spôsobu vyplatenia dividend atantíém,
e) pľerokováva a schval'uje:

- jedenkrát ročne ako súčasť qiročnej správy pre valné zhromaždenie správu o
podnikateľskej činnosti a stave jej majetku

D ľozhoduje o pouŽití rezeľvného fondu,

F) zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva spoločnosti,
h) zvo|ávamimoriadne valné zl'romaždeniei upozorni dozoľnú radu ak:- zisti, že strata spoločnosti pľesiahla hodnotu jednej tretinu základného imania alebo

to možno pľedpokladat',
i) predstavenstvo je povinné najmenej raz doroka predlo žit'Dozomej rade:

I
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- infoľmácie o zásadných zélmercch obchodného vedenia spoločnosti na budúce
obdobie, ako aj o predpokladanom vývoji stavu majetĹu, financií, r1imosov
spoločnosti,

- na jej Žiadost', písomnú správu o stave podnikatel'skej činnosti a o stave majetku
spoločnosti v porovnaní s predpokladan;im vývojom,

j) bez zbytočného odkladu informuje äozornú ľadu o všetkých slĺutočnostiach, ktoré môŽu
podstatne ovplyvnit'vyvoj podniĹateľskej činnosti a stav majetku spoločnosti' Členovia
predstavenstva sú povinní napožiadanie dozornej rady alebo jej členov zúčastniť sa
zasadnutia dozornej rady apodať jej členom vpožadovanom rozsahu doplňujúce
informácie k pľedloženým spnĺvam a informáciám.

3. Členovia predstavenstva supovinní vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou,
ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivost'ou a v súlade so záujmami
spoločnosti a všetkých jej akcionárov.

4. Predstavenstvo spoločnosti má troch členov. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné
zhromaždenie na zák|ade návrhu zostávajícich členov predstavenstva, členov dozoľnej
rady alebo akcionárov spoločnosti. Valné zhromaŽdenie zároveň určí' ktory z členov
predstavenstvaje predsedom predstavenstva. Funkčné obdobie členov predstavenstvaje päť
rokov. opätovné zvolenie za člena predstavenstva po uplynutí jeho funkčného obdobia je
prípustné.

5. Pľedstavenstvo, ktorého počet členov neklesol pod polovicu, môŽe vymenovať náhradných
členov predstavenstva do nasledujúceho zasadnutia valného zhromaždenia'

6. Zasadnutíe predstavenstva zvoláva a vedie jeho predseda alebo ním poverený člen
predstavenstva podľa potreby. Predstavenstvo sa zvolávapísomnou pozvánkou doručenou
najmenej 10 dní vopred. V pozvánke musí bý' uvedený dátum, čas, miesto a program
rokovania. Ak súhlasia všetci členovia pľedstavenstva, 10-dňová lehota nemusí bý'
dodržaná. Pľedseda predstavenstva je povinný zvo|ať zasadnutie predstavenstva vŽdy, ak
o to požiada dozomá rada spoločnosti. Zasadnutie pľedstavenstva sa musí uskutočniť
najneskôr do jedného týždiĺa, od doručeniapožiadavky na jeho zvolanie.

7. Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak sú prítomní minimálne dvaja členovia
pľedstavenstva. Každý člen predstavenstva má jeden hlas. Rozhodnutie predstavenstva je
pľijaté, ak zaň, hlasovala väčšina prítomných členov predstavenstva.

8. o priebehu zasadaniapredstavenstva a o jeho rozhodnutiach sa vyhotovuje zápisnica,ktorá
musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti z ľokovania, vľátane výsledkov hlasovania a
presného znenia všetkých rozhodnutí. Zápisnicu podpisuje predseda predstavenstva a
zapisovateľ. Zápisnica musí bý doručená kaŽdému členovi predstavenstva a predsedovi
dozornej rady, ak o to poŽiada.

9' Člen predstavenstva sa môže vzdať svojej funkcie, je však povinný o svojom úmysle
písomne infoľmovať valné zhromaždenie bez zbytočného odkladu. Valné zhromaždenie je
povinné preľokovat' vzdanie sa funkcie člena pľedstavenstva na svojom najbliŽšom
zasadnutí po doručení písomného oznámenia člena o vzdanisa funkcie. Yzdariesa funkcie
je účinné odo dňa pĺvého zasadnutia valného zltomaždenia nasledujúceho po doručení
vzdania sa funkcie. Ak sa člen predstavenstva vzdá funkcie na zasadrrtrtí valného
zhromaždenia je vzdanie sa funkcie účinné okamžite. Ak sa valné zhromaždenie nebude
konať ani do tľoch mesiacov od doručenia vzdania sa funkcie člena pľedstavenstva, je
vzdanie sa funkcie účinné od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí tejtô lehoty.

10. Konanie v mene spoločnosti upravuje článok t: iy.chto stanov.
11' Zmluvy ovýkone funkcie člinov predstavenstva, ktor;imi sa upravuje vzt'ah medzi

spoločnosťou a členom predstavenstva spoločnosti, schvaŕuje dozoÁáraáa spoločnosti
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čHnok 12
Dozoľná rada

l. Dozorná rada ie najvyšším kontrolným oľgánom spoločnosti. Dohliada na výkon
pôsobnosti predštavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti.

2. Člen do'orn ej rady nesmie bý zároveň členom predstavenstva, joj prokuristom alebo inou
osobou oprávnenou podľa zápisll' v obchodnom registri konať v mene spoločnosti.

3. Členovia dozomej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov
týkajúcich sa činnosti spoločnosti a kontrolujú, či účtovné záznamy sú riadne vedené
v súlade so skutočnosťou a či sa podnikateľská činnosť spoločnosti uskutočňuje v súlade
s právnymi predpismi, stanovami a pokynmi VZ.

4. Dozomá rada preskúmava riadnu, mimoriadnu, konsolidovanú účtovnú závierku a návrh
na rozdelenie zisku alebo na úhradu strát apredkladá svoje vyjadrenieYZ.

5. Dozornáradamá troch členov. o voľbe a odvolaní členov dozornej rady rozhoduje valné
zhlromaždenie, na zák|ade návrhu zostávajúcich členov dozornej rady, členov
predstavenstva alebo akcionárov spoločnosti. Funkčné obdobie členov dozomej radyje päť
rokov. Valné zltromúdenie určí predsedu dozornej rady.

6. Zasadnutia dozornej rady zvoláva jej predseda alebo ním poverený člen podľa potreby.
Zasadnutie vedie predseda dozornej rady, alebo ním poveľený člen dozornej rady.Dozomá
rada je uznášaniaschopná ak sú prítomní aspoň dvaja jej členovia. Rozhodnutie dozornej
rady je prijaté ak zaÍl hlasovala väčšina prítomných členov dozornej rady. Pri rovnosti
hlasovje rozhodujúci hlas predsedu dozornej rady. o priebehu zasadnutia dozornej rady a
o jej rozhodnutiach sa vyhotovujú zápisnice, podpísané predsedom dozornej rady alebo
členom povereným vedením zasadnutia dozornej rady a zapisovatel'om. Zápisnica musí
byt' doručená každému členovi dozornej ľady.

]. Člen dozornej ľady sa môŽe vzdať svojej funkcie, je však povinný o svojom úmysle
písomne informovať spoločnosť bez zbytočného odkladu' Valné zl'lromaždenie je povinné
prerokovať odstúpenie člena Dozornej ľady na svojom najbližšom zasadnutí po doručení
písomného oznámenía člena o vzdani sa funkcie. Yzdaníe sa funkcie je účinné odo dňa
prvého zasadnutia Valného zhvomaŽderlia nasledujúceho po doručení vzdaĺia sa funkcie.
Ak sa člen Dozornej ľady vzdá funkcie na zasadnutí Valného zhromaždenia je vzdanie sa
funkcie účinné okamŽite. Ak sa valné zhromaždenie nebude konať ani do troch mesiacov
od doručenia vzdania sa funkcie člena dozornej rady, je vzdanie sa funkcie účinné od
prvého dňa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty'

8. Zmluvy o výkone funkcie členov dozornej rady, ktorými sa upravuje vzťah medzi
spoločnosťou a členom dozoľnej rady spoločnosti, schvaľuje valné zltomaždenie.

9. Dozomá ľada spoločnosti schvaľuje zmluvy o výkone funkcie členov predstavenstva,
ktor.ými sa upravuje vzťah medzi spoločnosťou a členom predstavenstva spoločnosti.

Clánok 13
Konanie a podpisovanie v mene spoločnosti

1. V mene spoločnosti koná predseda pľedstavenstva samostatne alebo ktoqýkoľvek dvaja
členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykonávatak, žek
vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí podpisujúci svoj
vlastnoručný podpis.

čHnok 14
Účtovné obdobie a zodpovednost' za hospodárenie

1. Účtovnjľn obdobím spoločnosti je kalendárny rok.
2. Spoločnosť zodpovedá za svoje záväzky celým svojím majetkom.
3. Akcionár neručí zazáxäzky spoločnosti.
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4. Akciová spoločnosť vedie účtovníctvo predpísanýrn spôsobom a v súlade s právnynri
predpismi. Za iadne vedenie účtovníctva zodpoveoa p."á't"""n.tuo, ktoré zaie'p"e"j.
overenie riadnej a mimoľiadnej účtovnej závierky ou"."n"3 u'ĺit"'o"'' ktorého ."r'"uľ":"
valné zhlromaždenie.

5. Predstavenstvo spoločnosti zabezpečuje uloženie dokumentoy'spoločnosti vregistroch
azbierkach listín podľa príslušných právnych pľedpisov.

6. Spoločnosť vývára sústavu informácií predpísanú právnymi pľedpismi aposkýuje údaje o
svojej činnosti orgánom ustanoveným |imito pľedpismi. r I

čHnok 15

1. Výbor pre audit: 
Výbor pľe audit

a) sleduje zostavovanie účtovnej zĺlvierky a dodrŽiavanie osobitných predpisov,
b) sleduje efektivitu vnútornej kontroly a systémy riadenia rizík v spoiočnästi,
c) sleduje audit účtovnej závierky,
d) preveruje a sleduje nezávislosť audítora spoločnosti, predovšetkým sluŽieb

poskytovaných audítorom podľa osobitného predpisu,
e) odporuča pľedstavenstvu audítora na výkon auditu pre spoločnosť'
0 určuje termín audítorovi na predloŽenie čestného vyhlásenia o jeho nezávislosti.

2. Výbor pľe audit sa skladá z troch členov, ktorých menuje a odvoláva valné zhromaždenie
na náwh predstavenstva alebo akcionárov spoločnosti. Členovia výboru pre audit sú
menovaní na funkčné obdobie 5 rokov. opätovná voľba je možná. Členmi výboru pľe audit
môžu bvť aj členovia dozornej rady. Minimálne jeden člen výboru p." u.'áit -u.ĺ .pĺĺuť
Podmienku odbomej praxe a nezávislosti podľa osobitného predpisu.

3' Člen výboru p." u.'áii sa môŽe svojej funĹcie vzd,ať.Vzdanie .á funk"i" člena výboru pre
audit je účinné odo dňa doručenia písomného pľejavu vôle o vzdani sa funkcie do
spoločnosti; ak sa člen ýboru pľe audit vzdá funkcie na zasadnutí valného zl.tomaždenia,
je vzdanie sa funkcie účinné okamŽite. Ak sa valné zltromaždenie nebude konať ani do troch
mesiacov od doručenia vzd'ania sa funkcie člena výboru pre audit, je vzdanie sa funkcie
účinné od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty.

4. Zasadanie výboru pľe audit zvoláva ktorýkoľvek člen výboru pľe audit podl'a potreby.
Zasadanie výboru pre audit môže zvolať tiež pľedseda pľedstavenstva spoločnosti, alebo
pľedseda dozomej rady spoločnosti. Zvo|arie zasadania výboru p.. u.,dit sa vykonáva
písomnou pozvánkou, doručenou najmenej desať dní pred konaním zasadaniavýboru pre
audit. V pozvánke musí byt'uvedený dátum, čas, miesto a program zasadania. Ak členovia
výboru pre audit súhlasia, desaťdňová lehota nemusí byt' dodľŽan á a zasadanie možno
zvolať aj telefonicky. Výbor pľe audit môŽe pizvať na svoje rokovanie aj tľetie osoby, ak
to vyžaduje prerokovávaná problematika. Na zasadani výboru pľe audit sa môže zúčastniť
ktoýkol'vek z členov pľedstavenstva alebo z členov dozornej rady, ak o to požiada.

5. Rozhodnutie výboru pre audit je prijaté, ak zaÍl hlasovala nadpolovičná väčšina členov
výboru pre audit. Zo zasadania výboru pľe audit sa vyhotovuj e zápisnica, ktorá musí
obsahovať všetky zásadné skutočnosti zo zasadania, wátane výsledkov hlasovania a
presného znenia všetkých rozhodnutí. Zápisníca musí bý' doručená každému členovi
výboru pre audit, pľedsedovi predstavenstva a predsedovi dozornej rady.

6. Výkon funkcie člena výboru pre audit je nezastupitelhý.
1. Zmllvy o výkone funkcie členov výboru pre audit, ktoľými sa upravuj e vzťah medzi

spoločnosťou a členom dozomej rady spoločnosti, schval'uje valné zltromaždenie'
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Clánok 16
Tvorba a použitie ľezeľvného fondu a ostatných kapitálových fondov spoločnosti

1. Rezeľvný fond spoločnosti v rozsahu, v ktorom sa vývara povinne podľa obchodného
zákoluika, možno pouŽiť iba na kľýie strát spoločnosti, ak osobitný zékon neustanovuje
inak. Spoločnosť mala pri svojom za|ožeĺí vytvorený rezeruný fond vo výške 3.117.000,_
sk (1 03.46 5,4451304521 EUR).

2. Spoločnosť je povinná rezervĺý fond každoročne dopĺĺať o sumu najmenej vo ýške 10%
z čistého zisku vyčísleného v riadnej účtovnej závierke, aŽ do dosiahnutia výšky ľezervného
fondu najmenej do výšky 20oÁ základného imania. o pouŽití rezervného fondu rozhoduje
predstavenstvo.

3. Spoločnosť môževývátrať ostatné kapitálové fondy formou prijatia vkladu od akcionára na
základe ľozhodnutia valného zhromaŽdenia spoločnosti.

4. Spoločnosť môŽe z ostatných kapitálových fondov vývorených podľa bodu 3 tohto Článku
vyplatiť vklad alebo jeho časť akcionárovi iba na základe rozhodnutia valného
zltromaždenia spoločnosti a po prechádzajúcom súhlase dozoľnej ľady spoločnosti'

Čbnok 17
Rozdelenie zisku

1. o rozdelení zisku, resp' podiele na strate spoločnosti alebo o inom použití zisku rozhoduje
na záklaďe návrhu pred st aven stva valné zl'r omaždeni e spo l o čno sti.

2. Čisty'zisk spoločnosti sa pouŽije podľa ľozhodnutiaYZv tomto poradí:
- prídel do rezervného fondu' pokiaľ ešte nebol naplnený,
- prídel do ostatných fondov, ak boli ziadeĺé,
- vyplata tantiém členom predstavenstva a dozornej rady, pokiaľ valné zllromaždenie

rozhodne, že časť zisku sa použije na ich vyplatenie,
- prídel na iné účely určené valn;ým zbromaždením vľátane výplaty dividend

akcionáľom.
3. Dozomá rada prerokuje návľh predstavenstva na rozdelenie zisku spoločnosti apredloži

valnému z|tomažďeniu svoje pripomienky a stanovisko k návrhu pľedstavenstva.

čHnok 18
Zľušenie a likvidácia spoločnosti

1. Spoločnosť sa môŽe zrušiť v súlade s platnými pľávnyni predpismi.
2. Spoločnosť zaniká dňom výmazu z obchodného registra.
3. Valné zkromaždenie zvolí likvidátoľa, ktorýbude vykonávať likvidáciu spoločnosti, pričom

likvidátorom spoločnosti môže bý'člen štatutáľneho oľgánu spoločnosti, štatutárny orgán
spoločnosti alebo tretia osoba.

Clánok 19
Riešenie sporov

1' Všetky spory medzi akcionĺĺrmi alebo medzi akcionármi a spoločnosťou vyplývajúce
z týchto stanov sa budú riešiť zmierom.

2. Na rozhodovanie spoľov medzi akcionármi alebo medzi akcionármi a spoločnosťou, medzi
akcionármi a členmi orgánov spoločnosti alebo medzí spoločnosťou a členmi orgánov
spoločnosti, v prípade, ak strany neuzavľú zmie1 sú príslušné súdy Slovenskej republiky.
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čHnok 20
Záverečné ustanovenia

1. Predstavenstvo je povinné po každej zmene stanov vyhotoviť bez zbýočného odkladu
úplne znenie stanov.

2. Vprípade, že sa niektoré ustanovenia stanov stanú vzhľadom kplatným právnym
predpisom neúčinn;imi alebo neplatnými, zostávajú ostatné ustanovenia stanov účinné.
Namiesto ustanovení, ktoré sa stali neúčinnými alebo neplatn1imi sa uplatní právnypľedpis,
ktoý je svojou povahou a účelom najbliŽšie k zamýšľanému účelu. Ak takýto predpis
neexistuje, použije sa spôsob riešenia, ktory je v obchodnom styku obvyklý. Yzťahy
neupravené |imito stanovami sa riadia ustanoveniami obchodného zžkonnika a ostatnými
platn;imi právnymi predpismi Slovenskej republiky.

V Bľatislave, dňa 19. júla202I

GEOCOMPLEX, a,E.
ngová 45, 811 09 Bratls läva

lčo:31 322 63& DlČl20203899xÚ
lč DPH: sK2o2038991'fj

uľaj Vľábel
predstavenstva
MPLEX, a.s
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