Stanovy
spoločnosti

GEOCOMPLEX,

,,Stanovy spoločnosti GEOCOMPLEX, a. s."

a.s.

Čtánot 1
obchodné meno a sídlo spoločnosti

1.

obchodné meno spoločnosti je GEoCOMPLEX, a. s. (ďalej len spoločnosť).
Sídlo spoločnosti: Twin City Tower, Mlynské Nivy 10, 82l 09 Bľatislava.
2. Spoločnosťvznik|adňom zápisu do obchodného registra a je založená na dobu neurčitú.
čhnot< 2
Predmet činnosti spoločnosti
Pľedmetom činnosti spoločnosti je:
- projektovanie, riešenie, vykonávanie a vyhodnocovanie geologických úloh loŽiskového
geolo gi ckóho prieskumu
- prípravné práce pre stavby - búracie a zemĺépráce
_ uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- sprostredkovanie kúpy, predaja a pľenájmu nehnutelhostí (realitná činnosť)
_ prenájom nehnutel'ností s poskýovaním iných než základných sluŽieb obstaľávateľskésluŽby spojené s prenájmom
_ vykonávanie geofyzikálnych prác pľe geologický výskum a prieskum
- kúpa tovaru na účelyjeho pľedaja konečnému spotľebiteľovi (maloobchod) alebo in1ýľn
prevádzkovateľom Živnosti (vel'koobchod)
- banská činnosťv rozsahu udeleného banského oprávnenia,

Člĺnoľ3

Zá|<|adné imanie sp o ločno sti

1'
2.
3'
4.
5'

6.

Základné imanie spoločnosti je |.770'895,57865 €.
ZákIadné imanie je rozdelené na 53.350 kusov (slovom: päťdesiat tritisíc tristopäťdesiat
kusov) akcii, znejucich na doručiteľa,vydaných v zaknihovanej podobe, pričom každá
zníchmá menovitú hodnotu 33,193919 €.
Základné imanie je tvorené peŤnžnýmvkladom vo výške I.770.895,51865 €'
Základné imanie spoločnosti je vývorené peňažnými vkladmi. Pľi peňažnom vklade je
upisovateľ povinný zaplatiť 30% hodnoty emisného kurzu upísaných akcií do podania
návrhu na zápis do obchodného registra a zostatok je povinný zaplatiť do jedného roka.
Pri porušenípovinnosti splatiť emisný kurz upísaných akcií alebo ich časti, zaplati
upisovatel' úroky z omeškania vo výške 25oÁ ročne. Ak upisovateľ neuhradí splatnú časť
emisného kurzu upísaných akcií do 60 dní odo dňa, keď ho na to predstavenstvo vyzva|o,
môŽe spoločnosťakcionáľa zo spoločnosti vylúčiť'Súčasťourozhodnutia o vylúčení
akcionára je aj vyhlásenie dočasnéholistu zaneplatný.
Akcie vydané spoločnosťoumajú podobu zaknihovaných cenných papierov na doručiteľa.
S akciou na doručiteľa podľa všeobecných právnych predpisov a týchto stanov spoločnosti
je spojené právo akcionára podieľaťsa na riadení spoločnosti.
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Clánok 4
Zvýšenie a znňenie základného imania

1. Na zmeny výšky základného imania spoločnosti sa použijúpríslušnéustanovenia
obchodného zákonníka v platnom

a

účinnomznení.

Clánok 5
Akcie

1. Akcie spoločnosti znejuce na

2.
3.

doručiteľa sú vedené v zaknihovanej podobe. Menovitá
hodnota jednej akcie je 33,193919 € Súčetmenovitých hodnôt vydaných akcií sa musí
rovnať základnému imaniu spoločnosti.
Valné zbromaždenie môže rozhodnúť o vydaní viacerých druhov akcií, ktoľésa navzájom
odlišujú formou, podobou' názvom a obsahom pľáv s nimi spojených, pričom akcie toho
istého druhu nemusia mať rovnalai menovitú hodnotu.
Prevod akcií sa riadi príslušnými pľávnymi predpismi.

ČHnok 6

ZáHradné práxa a povinnosti akcionárov

1. Akcionáľ má

2.

3

.

4.
5.

právo na podiel na zisku spoločnosti (dividendu) podľa pomeru menovitej
hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov.
Každý akcionár má podľa počtu svojich akcií právo najmä :
- zúčastňovaťsa na správe a riadení spoločnosti' zúčastňovaťsanavalnom zhromaždeni,
hlasovať na ňom, požadovať informácie a vysvetlenia a uplatňovať návrhy vyplývajúce
zpočtu hlasov,
- na podiel na čistom zisku spoločnosti podľa počtu a druhu akcií, ktoý valné
zluomaždenie určilo narczdelenie, spôsob a termín vyplateniaurčí valné zhromažďenie,
- napodielna likvidačnom zostatku spoločnosti v prípadezánĺkuspoločnosti likvidáciou,
- na prednostné upisovanie novovydaných akcií v súvislosti so zvyšovanímzákladného
imania,
Každý akcionár je povinný riadne a včas splatiť upísanéakcie a chrániť záujmy spoločnosti.
Akcionár po dobu trvania spoločnosti ani v pľípade jej zrušenia nie je oprávnený p oŽadovať
vľátenie svojich majetkových vkladov.
Práva môže akcionár uplatniť aj prostľedníctvom splnomocnenca na základe
plnomocenstva s úradne overeným podpisom splnomocniteľa.

čHnok z

orgány spoločnosti
orgánmi spoločnosti sú:
_ valné zltomaždenie,

_

predstavenstvo,
dozornárada,
výborpľe audit

Clánok 8
Valné zhľomaždenie

1. Valné zhromaždenie (ďalej ,,YZ"

2.

alebo ,,valné zhromaždenie") je najvyššímorgánom

spoločnosti, ktoré tvoria všetci na ňom prítomníakcionáľi.

Do pôsobnosti VZ patnrczhodovať o:
_ schválení azmene stanov,
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_
_
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-

3.

4'

5.
6.

7.

Zvýšeníalebo znižeĺizákladného imania a o poverení predstavenstva zvýšiťzákladné
imanie podľa $ 210 a o vydávaní dlhopisov,
voľbe a odvolaní členov dozornej rady,
voľbe a odvolaní členov predstavenstva,
schválení pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti a schválení ich zmien
schválení zmlúv o výkone funkcie s členmi dozomej rady spoločnosti
pľemene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere
a naopak,
o premene akcií na doručitel'a na akcie na meno a naopak,
Zmene práv patiacich jednotlivým druhom akcií,
schválení riadnej individuálnej účtovnejzávíerky a mimoriadnej individuálnej
účtovnejzávierky, o ľozdelení zisku alebo úhľadestrát a určenítantiém a dividend,
schválenie vyročnej správy,
schválení a odvolaní audítora spoločnosti,
menovaní a odvolaní členov výboru pre audit,
koncepcii rozvoja spoločnosti,
zrušení spoločnosti a o zmeĺe právnej formy,

rozdelenílikvidačnéhozostatku,
schválenie nadobudnutia vlastných akcií, schválenie nieje potrebné, ak nadobudnutie
vlastných akcií je nevyhnutné na odvrátenie veľkej škody bezprostredne hľoziacej
spoločnosti alebo na nadobudnutie vlastných akcií spoločnosti na účelich pľevodu na
zamestnancov spoločnosti,
_ rozhodnutie o skončeníobchodovania s akciami spoločnosti na burze a rozhodnutie
o tom, Že spoločnosť prestáva bý'verejnou akciovou spoločnosťou,
- o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku,
- ďalšíchotáakach,ktoré tieto stanovy alebo právne predpisy zverujido pôsobnostiYZ.
Riadne alebo mimoriadne valné zhtromaždenie zvoláva predstavenstvo. Valné
zltromaŽdenie môŽe v prípadoch vymedzených zákonom alebo týmito stanovami zvolať
dozornárada'
Valné zhlromaždenie sa zvoláva oznämenim o konaní valného zhromaždenia uverejnenom
najmenej 30 dní pred dňom konania valného zhromaždenia v periodickej tlači s celoštátnou
pôsobnosťou uverejňujúcom buľzovésprávy. oznámenie o konaní valného zllromaždenia
musí obsahovať všetky náležitosti ustanovené právnymi predpismi. Verejná akciová
spoločnosťs akciami na doručiteľaje povinná uverejňovať oznámenie o konaní valného
zbromaždenia aj v prostriedkoch, ktoré umoŽnia šírenieoznámenia o konaní valného
zhromaždenia vo všetkých zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom
priestore v rovnakej lehote. Náklady spojené so zvolanim a s konaním valného
zhromaždeĺia znáša spoločnosť.Ak predstavenstvo v oznámení o konaní valného
zlvomaždenia neurčírozhodujúci deň, povaŽuje sa za rozhodujucí deň treti deň
predchádzajúcikonaniuvalnéhozltromaždenia.
Valné zhromúdenie sa koná spravidla v sídle spoločnosti.
Riadne valné zhromaždenie sa koná najmenej ÍaZ zakalendárny rok v lehote do 6 mesiacov
po uplynutí účtovnéhoobdobia.
Mimoriadne valné zIT omaždenie (ďalej len MVZ) zvo|á predstavenstvo, ak:
a) o to písomnepožiadajúakcionári, vlastniaci akcie, ktoých menovitá hodnota dosahuje
najmenej 5Yo zák|adného imania a uvedú dôvody pľe ktoré navrhujú zvolanie MvZ,
tejto Žiadosti moŽno vyhovieť len vtedy, ak akcionári preukátžu, že sú majiteľmi akcií
najmenej tri mesiace pred uplynutím lehoty na zvolanieMYZ; predstavenstvo zvolá
MvZ tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní odo dňa doručenia žiadosti o jeho zvolanie.
b) spoločnosťvykáza|a stratu, ktorá presiahla hodnotu jednej tretiny základného imania,
alebo to moŽno pľedpokladať.
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8.

Dozomáradazvolávalné zhromaždenie spoločnosti, ak

to vyžadujúzáujmy spoločnosti.

čhnok 9
Organizač né zabezpečenie valného zhľomaždenia

.
z.
1

Priebeh valného zhromaždenia or ganizačĺezab ezpečípredstavenstvo.
Prczentáciaakcionárov začiĺa30 min. pred teľmínom začiatku VZ, uvedenom v pozvánke

naYZ.

3. Zäpis akcionárov do listiny

prítomných akcionáľov organizačne zabezpečuje

predstavenstvo.

Podmienky

1.

2.

3.
4.

5.
6.

čHnok 10

a

výkon hlasovacieho pľáva, pľiebeh a rozhodovanie valného zhľomaždenia

KaŽdý akcionáľ má hlasovacie právo vyplývajúce z akcie, pričom nakaždých33,l93919 €
pripadá jeden hlas.
Akcionári prítomnína valnom zhromaždenísa zapisujú do listiny prítomných. Listina
prítomných obsahuje údaje vyŽadované obchodn1ým zákonníkom a v prípade
splnomocnenca akcionára sa pripojí k nej plná moc.
Svoje práva na valnom zÍtromaždenívykonáva akcionar fyzická osoba osobne, akcionár
právnická osoba prostredníctvom jedného povereného člena svojho štatutáľneho orgánu.
Do zvolenia predsedu valného zltomaždenia poverí predstavenstvo jeho vedením svojho
člena alebo inú osobu' Ak taká osoba nie je na valnom zllĺomaždeníprítomná,môže valné
zhromaždenie do zvolenia jeho predsedu viesť ktoýkoľvek z akcionárov spoločnosti' Po
otvorení zvoli YZ svojho predsedu' zapisovateľa, dvoch oveľovatel'ov zápisu a osoby
poverené sčítanímhlasov.
Valné zh'lromaždenie môŽe rozhodnúťo schválení hlasovacieho a rokovacieho poriadku.
Schváleným hlasovacím a rokovacím poriadkom sú viazaní všetci zúčastnenína valnom

z|tomaždeni.
Na schválenie rozhodnutiaYZ sa vyŽaduje, aby bolo pnjaté dvojtretinovou väčšinouhlasov
prítomných akcionárov v prípadoch:
a) Zmeny záklaďného imania,

b)
c)
d)
e)

7.
8.

9.

schválenia zmeny stanov,
poverenia predstavenstva na zvýšenie základného imania spoločnosti
zrušeniaspoločnosti,
vydania prioľitných dlhopisov alebo vyrrreniteľných dlhopisov,
0 zmeny právnej fo.-y
g) schválenie rozhodnutia valného zhtomaždenia o skončeníobchodovania na burze s
akciami spoločnosti
h) schválenie ľozhodnutia valného zhtromaŽdenia, že spoločnosťpľestáva bý' veľejnou
akciovou spoločnosťoua stáva sa súkromnou akciovou spoločnosťou.
Na schválenie ľozhodnutia valného zhromaždenia o zmene práv spojených s niektorým
druhom akcIi a o obmedzení pľevoditeľnosti akcií na meno sa vyŽaduje aj súhlas
dvojtretinovej väčšinyhlasov akcionárov, ktorí vlastnia tieto akcie.
V ostatných prípadoch ako v bode 6. a 7 tohto článku sa na schválenie uztesenia YZ
vyŽaduj e j ednoduchá väčšinahlasov prítomných akcionárov.
Pri voľbe nových členov dozornej ľady sú akcionári a členovia predstavenstva oprávnení
navrhnúť kandidátov na členov dozomej rady, pričom môŽu navrhnúťtoľko kandidátov,
koľko nových členov dozomej ľady sa má zvoliť. o každom kandidátovi sa hlasuje zvlášť,
pričom ak dôjde k zvoleniu požadovaného počtu členov dozomej rady, o ostatných
navrhovaných kandidátoch sa uŽ nehlasuje. Poradie hlasovania o jednotliých kandidátoch
určuje predseda VZ.
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o rokovaníYZ

sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať:
obchodné meno a sídlo spoločnosti,
miesto a čas konaniaYZ,
meno predsedu YZ, zapísovateľa, overovatel'ov zápisnice a skrutátorov,
stručný opis prerokovania jednotlivých bodov programuYZ,
rozhodnutieYZ s uvedením výsledku hlasovania pri každom bode programu valného
zlvomaždenia,
D obsah protestu akcionára, člena predstavenstva alebo dozornej rady týkajúceho sa
rozhodnutia valného zh omaždenia, ak o to protestujúci poŽiada,
II. Zápisnica z valného zhromaždenia musí okľem náležitostípodľa bodu 9 obsahovať údaj o
a) počte akcii, zaktoré boli odovzdané platné hlasy,
b) pomemej časti základného imania, ktoru odovzdané platné hlasy predstavujú'
c) celkovom počte odovzdaných platných hlasov,
d) počte hlasov za a proti jednotlivým návrhom uznesení vrátane informácie o počte
akcionárov, ktorí sa zdrŽaIi hlasovania,
iba ak akcionáľ na valnom zltromaŽdení požiada o uvedenie týchto údajov v zápisnici z
valného zhromaždenia.
12. Predstavenstvo zabezpečívyhotovenie zápisnice zYZ do 15 dní od jeho ukončenia.
Zápisnicu podpisuje zapisovateľ, predseda YZ a dvaja zvolení overovatelia' V zákonom
stanovených prípadoch je predstavenstvo povinné zabezpeÓiť prítomnosť notára ĺa
rokovaní VZ.
10.

a)
b)
c)
d)
e)

čHnok 11

1.

2.

Predstavenstvo
je
štatutárnym orgĺĺnomspoločnosti, ktoý riadi činnosťspoločnosti a koná
Predstavenstvo
v jej mene. Predstavenstvo ľozhoduje o všetkých záIežitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú
pľávn5rmi predpismi a týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov
spo1očnosti.

Pľedstavenstvo najmä:
a) vykonáva obchodné vedenie spoločnosti a zabezpečuje všetky jej prevádzkové a
or ganizačnézáiežitosti,

b) zvolävaYZ,
c) vykonáva uznesenia YZ a dozomej rady,
d) rozpracováva a predkladá YZ na schválenie:

-

e)

D

g)
h)

i)

návľhy na Zmenu stanov, na zvýšenie a zniženie základného imania' na ZmenIJ
a rozšírenie predmetu podnikania spoločnosti,
- riadnu individuálnu a mimoľiadnu individuálnu účtovnúzávierku spolu s vyročnou
správou vyhotovenou podľa osobitného pľedpisu v termíne tak aby sa YZ 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 a tantiém,
pľerokováva a schvaľuje:
- jedenkrát ľočneako súčasťvýĺočnejspľávy pre valné zhromaždenie správu o
podnikateľskej činnosti a stave jej majetku
ľozhoduje o použitíľezervného fondu,
zabezpečuje riadne vedenie účtovníctvaspoločnosti,
zvolávamimoriadne valné zhromaždenie a upozorní dozomú radu ak:
- zisti, že strata spoločnosti presiahla hodnotu jednej tretinu základného imania alebo
to moŽno predpokladať,
pľedstavenstvo je povinné najmenej raz do roka predložiť Dozomej rade:
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infoľmácie o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti na budúce
obdobie, ako aj o predpokladanom v1ývoji stavu majetku, financií, výnosov
spo1očnosti'
na jej Žiadosť, písomnú správu o stave podnikateľskej činnosti a o stave majetku

spoločnosti v porovnaní s predpokladaným vývojom,
j) bez zbytočného odkladu informuje dozoľnúradu o všetkých skutočnostiach, ktoré môŽu
podsta_tne ovplyvniť vyvoj podnikateľskej činnosti a stav majetku spoločnosti. Členovia
predstavenstva sú povinní na požiadanie dozornej rady alebo jej členov zúčastniťsa
zasadnutia dozoľnej rady apodať jej členom vpoŽadovanom rozsahu doplňujúce
informácie k predloženým správam a infoľmáciám.
3. Členovia predstavenstva sú povinní vykonávať svoju pôsobnost' s náležitou starostlivosťou,
ktorá zahŕňa povinnosť vykonávat' ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami
spoločnosti a všetkých jej akcionárov.
4. Predstavenstvo spoločnosti má troch členov. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné
zltromaždenie na základ,e návrhu zostávajúcích členov predstavenstva, členov dozornej
rady alebo akcionáľov spoločnosti' Valné zhromaždenie zároveŤl uľčí,ktory z členov
pľedstavenstvaje predsedom predstavenstva. Funkčnéobdobie členov predstavenstvaje päť
rokov. opätovnézvolenie za člena predstavenstva po uplynutí jeho funkčného obdobia je
pľípustné.
5. Predstavenstvo, ktorého počet členov neklesol pod polovicu, môŽe vymenovať náhradných
členov pľedstavenstva do nasledujúceho zasadnutia valného zhromúdenia'
6' Zasadnutie pľedstavenstva zvoláva a vedie jeho predseda alebo ním poverený člen
predstavenstva podľa potľeby. Predstavenstvo sa zvoláva písomnou pozvánkou doručenou
najmenej 10 dní vopred. Vpozvánke musí bý'uvedený dátum, čas, miesto a program
rokovania' Ak súhlasia všetci členovia pľedstavenstva, 10-dňová lehota nemusí bý'
dodržaná. Pľedseda predstavenstva je povinný zvolať zasadnutie pľedstavenstva vŽdy, ak
o to poŽiada dozomá rada spoločnosti. ZasadruÍie predstavenstva sa musí uskutočniť
najneskôr do jedného týždía,od doručeniapožiadavky na jeho zvolanie.
7. Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak sú prítomníminimálne dvaja členovia
predstavenstva. Každý člen predstavenstva má jeden hlas. Rozhodnutie predstavenstva je
prij até, ak zaň hlasovala väčšinaprítomných členov predstavenstva.
8. o priebehu zasadaníapredstavenstva a o jeho rozhodnutiach sa vyhotovuje zápisnica, ktoľá
musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti z rokovania, vrätane výsledkov hlasovania a
presného znenia všetkých rozhodnutí. Zápisnicu podpisuje predseda predstavenstva a
zapisovateľ. Zápisnica musí bý' doručenákaŽdému členovi predstavenstva a pľedsedovi
dozornej rady, ak o to poŽiada.
9. Členpredstavenstva sa môŽe vzdať svojej funkcie, je však povinný o svojom úmysle
písomne informovať valné zhlromaždenie bez zbýočnéhoodkladu. Valné zhromaždenie je
povinné pľerokovať vzdanie sa funkcie člena predstavenstva na svojom najbliŽšom
zasadnutí po doručenípísomného oznámenia člena o vzdani sa funkcie. Vzdanie sa funkcie
je účinnéodo dňa pľvéhozasadnutia valného zhromaždenia nasledujúceho po doručení
vzdania sa funkcie. Ak sa člen predstavenstva vzdá funkcie na zasadnutí valného
zhromúdeníaje vzdanie sa funkcie účinnéokamžite. Ak sa valné zhromaždenie nebude
konať ani do tľoch mesiacov od doručenia vzdaĺia sa funkcie člena predstavenstva, je
vzdanie sa funkcie účinnéod prvého dňa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty.
10. Konanie v mene spoločnosti uprawje článok 13 týchto stanov.
II. Zm|uvy o výkone funkcie členov predstavenstva, ktorými sa upravuje vzťah medzi
spoločnosťoua členom predstavenstva spoločnosti, schvaľuje dozomá rada spoločnosti
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čHnok 12

Dozoľná ľada

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

Dozomá rada

je

najvyššímkontrolným orgánom spoločnosti. Dohliada na výkon

pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti.
Člen dozornej ľady nesmie bý ziroveň členom predstavenstva, jej pľokuristom alebo inou
osobou opľávnenou podľa zápisu v obchodnom registri konať v mene spoločnosti.
Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a zžnnamov
týkajúcich sa činnosti spoločnosti a kontrolujú, či účtovnézázĺamy sú riadne vedené
v súlade so skutočnosťou a či sa podnikateľská činnosťspoločnosti uskutočňuje v súlade
s právnymi pľedpismi, stanovami a pokynmi VZ'
Dozorná rada preslnimava ľiadnu, mimoriadnu, konsolidovanú účtovnúzávierku a návrh
na rozdelenie zisku alebo na úhradu strát a predkladá svoje vyjadreníeYZ.
Dozomáradamá troch členov. o voľbe a odvolaní členov dozornej rady rozhoduje valné
zllĺomažďenie, na základe návľhu zostávajúcich členov dozoľnej rady, členov
predstavenstva alebo akcionárov spoločnosti. Funkčnéobdobie členov dozornej radyje päť
rokov. Valné zltomaŽdenie určípredsedu dozoľnej rady.
Zasadnutia dozornej rady zvoláva jej predseda alebo ním poverený člen podľa potreby.
Zasadnutievedie pľedseda dozornej rady, alebo ním poverený člen dozomej rady.Dozomá
rada je uznášaniaschopná ak sú prítomní aspoň dvaja jej členovia. Rozhodnutie dozornej
rady je pijaté ak zaíl hlasovala väčšinaprítomných členov dozomej rady. Pri rovnosti
hlasovje rozhodujúci hlas predsedu dozornej ľady. o priebehu zasadnutia dozornej rady a
o jej rozhodnutiach sa vy'hotowjú zápisnice, podpísané predsedom dozornej rady alebo
členom poveren;im vedením zasadnutia dozornej ľady a zapisovateľom. Zápisnica musí
bý doručenákaždémučlenovi dozoľnej rady.
Člendozornej rady sa môŽe vzďať svojej funkcie, je však povinný o svojom úmysle
písomne infoľmovať spoločnosť bezzbytočného odkladu. Valné zhromaždenie je povinné
prerokovať odstúpenie člena Dozoľnej rady na svojom najbliŽšom zasadnutí po doručení
písomného oznámenia člena o vzdani sa funkcie. Vzdanie sa funkcie je účinnéodo dňa
prvého zasadnutia Valného zhromaždenia nasledujúceho po doručeni vzdania sa funkcie.
Ak sa člen Dozornej rady vzdá funkcie na zasadnutí Valného zhľomaždenia je vzdanie sa
funkcie účinnéokamžite. Ak sa valné zhromaždenie nebude konať ani do troch mesiacov
od doručenia vzdania sa funkcie člena dozornej rady, je vzdaĺie sa funkcie účinnéod
prvého dňa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty'
Zmlruvy o výkone funkcie členov dozornej rady, ktorýni sa upravuje vzťah medzi
spoločnosťou a členom dozornej ľady spoločnosti, schvaľuje valné zhromažderĺe.
Dozomá rada spoločnosti schvaľuje zmluvy o výkone funkcie členov predstavenstva,
ktoľými sa upravuje vzťahmedzi spoločnosťoua členom pľedstavenstva spoločnosti.

čHnok 13

Konanie a podpisovanie v mene spoločnosti

1. V

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

čHnok 14

Účtovné obdobie a zodpovednost' za hospodárenie

1.

2.
3.

Účtovným obdobím spoločnosti je kalendárny rok'
Spoločnosť zodpovedá za svoje záväzky celým svojím majetkom.
Akcionár neručízazávdzky spoločnosti.
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spoločnosť vedie účtovníctvopredpísaným spôsobom a v súlade s právnyni
predpismi. Za naďne vedenie účtovníctvazodpovedá predstavenstvo, ktoré zabezpečuje
overenie riadnej a mimoriadnej účtovnejzávierky oveľenej audítorom, ktorého schvaľuje
valné zhromaždenie.
Pľedstavenstvo spoločnosti zabezpečuje uloŽenie dokumentov spoločnosti v registroch
azbierkach listín podľa príslušnýchprávnych pľedpisov.
SpoločnosťvyVära sústavu informácií predpísanúprávn1rmi predpismi a poskytuje údaje o
svojej činnosti orgánom ustanoveným |ýmito predpismi.

4. Akciová

5.

6.

Clánok 15
Výboľ pľe audit

1. Výbor pre audit:
a) sleduje zostavovanie účtovnejzávierky a dodľŽiavanie osobitných predpisov,
b) sleduje efektivitu vnútoľnejkontroly a systémy riadenia ĺizikv spoločnosti,

c)

sleduje audit účtovnejzávierky,

a sleduje nezávislosť audítora spoločnosti, predovšetkým služieb
poskýovaných audítorom podľa osobitného pľedpisu,
e) odporuča predstavenstvu audítora na výkon auditu pľe spoločnosť,
0 určuje teľmínaudítorovi na predloženie čestnéhovyhlásenia o jeho nezávislosti.
Výbor pre audit sa skladá z troch členov, ktorých menuje a odvoláva valné zltromažďenie
na návľh predstavenstva alebo akcionárov spoločnosti. Členovíavýboru pre audit sú
menovaní na funkčnéobdobie 5 rokov. opätovná voľba je možná. Členmi výboru pre audit
môžu bvť aj členovia dozoľnej rady. Minimálne jeden člen výboru pre audit musí splňať
podmienku odbornej praxe a nezávislosti podľa osobitného predpisu.
Člen výboru pre audit sa môŽe svojej funkcie vzdať. Vzdanie sa funkcie člena výboru pre
audit je účinnéodo dňa doručenia písomného pľejavu vôle o vzdani sa funkcie do
spoločnosti; ak sa člen výboru pre audit vzdá funkcie ĺa zasadnutí valného zltomaždenia,
je vzdanie sa funkcie účinnéokamžite. Ak sa valné zhľomaždeĺienebudekonať ani do tľoch
mesiacov od doručenia vzdania sa funkcie člena výboru pre audit, je vzdanie sa funkcie
účinnéod prvého dňa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty.
Zasaďanie výboru pre audit zvoláva ktoýkoľvek člen výboru pre audit podľa potreby.
Zasadanie výboru pre audit môže zvolať tiež predseda predstavenstva spoločnosti, alebo
predseda dozornej rady spoločnosti. Zvolanie zasadania výboru pre audit sa vykonáva
písomnou pozvánkou, doručenou najmenej desať dní pred konaním zasadaĺia výboru pre
audit. V pozvánke musí byt'uvedený dátum, čas, miesto a program zasadanía. Ak členovia
výboru pre audit súhlasia, desaťdňová lehota nemusí bý dodržaná a zasadanie moŽno
zvolať aj telefonicky. Výbor pľe audit môže pizvať na svoje ľokovanie aj tretie osoby, ak
to vyžaduje prerokovávaná problematika. Na zasadaní výboru pľe audit sa môže zúčastniť
ktoqýkoľvek z členov pľedstavenstva alebo z členov dozomej rady, ak o to požiada.
Rozhodnutie výboru pľe audit je pijaté, ak zaŤt hlasovala nadpolovičná väčšinačlenov
výboru pre audit. Zo zasadania výboru pre audit sa vyhotovuje zápisnica' ktoľá musí
obsahovať všetky zásadĺe skutočnostízo zasadania, vrátaĺe výsledkov hlasovania a
presného znenia všetkých rozhodnutí ' Zápísnica musí bý' doručená každémučlenovi
d) preveruje

2'

3.

4.

5.

6.

1.

výboru pre audit, pľedsedovi predstavenstva a predsedovi dozoľnej rady.
Výkon funkcie člena výboru pre audit je nezasfupiteľný.
Zmluvy ovýkone funkcie členov výboru pre audit, ktonými sa upravuje vzťah medzi
spoločnosťou a členom dozoľnej rady spoločnosti, schvaľuje valné zltromaždeníe.
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čHnok 16

Tvorba a použitie rezervného fondu a ostatných kapitálovych fondov spoločnosti

1. Rezervný

2.
3.

4.

fond spoločnosti v rozsahu, v ktorom sa vývára povinne podľa obchodného
zákonrika, moŽno použiťiba na kľýie strát spoločnosti, ak osobitný zátkon neustanovuje
inak. Spoločnosťmala pri svojom založeĺivývorený rezervný fond vo výške 3'117.000'sk (1 03.46 5,4451304521 EUR).
Spoločnosťje povinná rezervný fond kaŽdoročne doplňať o sumu najmenej vo výške 10%
z čistéhozisku vyčíslenéhov riadnej účtovnejzávíerke, až do dosiahnutia výškyrezeľvného
fondu najmenej do výšky 20oÁ základného imania. o pouŽití rezewĺého fondu rozhoduje
predstavenstvo.
SpoločnosťmôŽe vytvátať ostatné kapitálové fondy formou pľijatia vkladu od akcionára na
základe rozho dnuti a valného zlt omaždeni a spo 1o čno sti.
Spoločnosť môže z ostatĺrých kapitálových fondov vývorených podľa bodu 3 tohto Clánku
vyplatiť vklad alebo jeho časťakcionárovi iba na zák|ade rozhodnutia valného
zhromaždenia spoločnosti a po pľechádzajicom súhlase dozornej rady spoločnosti.

čHnok 17

Rozdelenie zisku

1' o
2.

3.

rozdelení zisku, resp. podiele na strate spoločnosti alebo o inom použítizisku rozhoduje
na zŕú<Iade návrhu predstavenstva valné ztvomaždenie spoločnosti.
Čĺsty'zisk spoločnosti sa použije podľa rozhodnuti aYZ v tomto poradí:
_
prídel do ľezervného fondu, pokiaľ ešte nebol naplnený,
_
prídel do ostatných fondov, ak boli ziadené,
_
výplata tantiém členom pľedstavenstva a dozornej rady, pokiaľ valné zllromaždenie
ľozhodne, žečasťzisku sa použije na ich vyplatenie,
_
prídel na iné účelyurčenévalným zhromaždením vrátane v1iplaty dividend
akcionárom.
Dozomá rada pľeľokuje návrh predstavenstva na ľozdelenie zisku spoločnosti apredloží,
valnému zLtromaždeniu svoje pripomienky a stanovisko k návrhu predstavenstva.

čhnok 18

Zľušenie a likvidácia spoločnosti

1.

2.
3.

Spoločnosťsa môže zrušiťv súlade s platnými právnymi predpismi.
Spoločnosť zan1kádňom výmazu z obchodného registľa.
Valné zhromaždenie zvolí likvidátora, ktoľý bude vykonávať likvidáciu spoločnosti, pričom
likvidátorom spoločnosti môže bý člen štatutárneho orgánu spoločnosti' štatutárny orgán
spoločnosti alebo tľetia osoba.

Clánok 19
Riešenie spoľov

1. Všetky spory medzi akcionármi alebo medzí akcionŕtrmi a

2.

spoločnosťou vyplývajúce

z týchto stanov sa budú riešiťzmierom'
Na rozhodovanie sporov medzi akcionármi alebo medzi akcionármi a spoločnosťou, medzi
akcionármi a členmi orgánov spoločnosti alebo medzi spoločnosťou a členmi orgánov
spoločnosti, v prípade, ak strany neuzavrú zmier, sú príslušnésúdy Slovenskej republiky.
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čtánok 20
Záyerečnéustanovenia

1.

2.

Predstavenstvo je povinné po kaŽdej Zmene stanov vyhotoviť bez zbytočnéhoodkladu
úplne znenie stanov.
Vprípade, že sa niektoré ustanovenia stanov stanú vzhľadom kplatným pľávnym
predpisom neúčinnýmialebo neplatnými, zostávajú ostatné ustanovenia stanov účinné.
Namiesto ustanovení, ktoré sa stali neúčinnýmialebo neplatnými sa uplatní právnypredpis,
ktoý je svojou povahou a účelomnajbliŽšie k zamýšľanémuúčelu.Ak takýo predpis
neexistuje, pouŽije sa spôsob riešenia, ktoý je v obchodnom styku obvyklý. Yzťahy
neupľavenétýmito stanovami sa riadia ustanoveniami obchodného zátkonnika a ostatnými
platnými právnymi pľedpismi Slovenskej republiky.

V Bratislave, dňa

19.

jtia202l

GEOCOMPLEX,

a.E.

45,811 0g BratlsläVa

lčo: sr gzz 038, olčl20203899X0
lč DPH: sK2o2o3899xo

Vľábel
predstavenstva

MPLEX,

a.s
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