
Pľvá stľana

N 3812022
Nz 517412022

NCRIs 534312022

N o t á ľ s ka záp i s ni c a--------

napísaná notárkou JUDľ. Agátou Wiegerovou' so sídlom Notáľskeho úľadu Dúbravská cesta

4, Bľatislava, día 24.02.2022, slovom dvadsiateho štvrtého februára dvetisícdvadsaťdva,

účastníkmi a notárom podpísaná din 24'02.2022, slovom dvadsiateho štvrtého februára

dvetisícdvadsaťdva.

------ Ja,notárka JUDľ. Agáta Wiegeľová dostavila som sa dŕn24.02'2022, slovom dvadsiateho

štvľtého februáľa dvetisícdvadsaťdva, na pozvanie predstavenstva spoločnosti

GE6C9MPLEX, a's., do pľiestorov sídla spoločnosti v Bratislave, Mlynské Nivy 10, kde sa v
miestnosti 20.N.07 na 19. poschodí budovy Twin City Tower v čase od 10.00 h do 10.30 h

konalo zasadnutie mimoriadneho valného zhromaždenia akciovej spoločnosti

GE9C9MPLEX, a.s.' so sídlom Twin City Tower, Mlynské Nivy 10, 82t 0g Bľatislava, IČo:
31 322 638, zapisaná v obchodnom ľegistri okľesného súdu Bľatislava I, oddiel: Sa, vložka č.:

4l3lB (ďalej
PROGRAM

2. Vol'ba orgánovYZ
3. Schválenie rokovacieho a hlasovacieho poľiadku VZ.
4. Vol'ba člena predstavenstva _ RNDr. Viktória Szalaiová'
5. Vol'ba člena predstavenstva _ p. Maľtina Hudáková. ---"'----
6. Schválenie zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva spoločnosti. -----------

7. Vol'ba audítoľa spoločnosti pre rok 202L
8. Zäver

Zfuoveň som bola predstavenstvom Spoločnosti požiadanŕĺ, aby som do notáľskej

1. otvoľenie.

zápisnice pojala toto: -------

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

akciovej spoločnosti GEoCoMPLExo a.s. _-------

__--- Prítomnými sú akcionári zapisaĺiv listine prítomných akcionárov.

K jednotlivým bodom pro

K bodu 1:

Zasadruúie mimoriadneho valného zhromaŽdenia Spoločnosti ( ďalej len ,,MYZ") otvoril
predseda pľedstavenstva JUDr. Juraj Vrábel. --_--_-----

rup.. rurai vľĺuel na úvod skonštatoval, že dnešné}y'lvz Spoločnosti bolo zvo|aĺé v súlade

spľíslušnými ustanoveniami zákona astanov spoločnosti zverejnenim oznáĺmenia ojeho

kônaní dÍla24.0I.2022 v denníku Hospodáľske noviny a na web stľánke spoločnosti. -----------
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Predpísaným spôsobom boli zverejnené a v sídle spoločnosti 30 dní pľed konaním tohto MvZ
prístupné_aj všetky dokumený amateriá|y' ktoľé majú byť predmetom rokovania, ľesp.

schvaľovania na tomto MvZ.
iÚp'. Juľaj Vrábel ďalej konštatoval, že MYZ je uznášaniaschopné, nakoľko sú prítomní

akcionári Spoločnosti, którí prel,lkázali, že sú majiteľmi akcií s úhľnnou menovitou hodnotou

922.459,01 EUR pľedstavujúcou spolu 52,09 oÁ základĺého imania Spoločnosti, čo predstavuje

pľítomnosť 3 akcionáľov s 27 .79O hlasmi, t.1. 52,09 % všetkých hlasov Spoločnosti. -----------

Vzhľadom na to, Ženie sú prítomní všetci akcionári spoločnosti, JUDr. Juraj Vrábel upozomil

prítomných akcionárov, že nie je v zmysle $ 185 ods. 2 obchodného zákonníka možné progľam

änešného MvZ žiadnym spôsobom meniť, dopĺňať a ľokovať o iných otäzkach, ktoré nie sú

uvedené v pozvánke.- Preto požiadal všetkých prítomných akcionáľov aby pri svojich

vystupeniach, návľhoch a žiadostiach stľiktne dodržiavali pľogram MvZ. - --_' _-----

Úpozäľnil akcionárov a ich splnomocnených zástupcov, že bude dbať na hladký priebeh IľilvZ
a nepripustí odklon od zverejneného pľogramu MVZ.

JUDr. Juraj Vľábel konštatoval, že nakolko je Mvzuznášaniaschopné je teda možné pľikľočiť

k bodu 2 programu - Voľba orgánov valného zhromaŽdenia. --------

K bodu 2:

JUDr. Juľaj Vrábel informoval pľítomných akcionáľov o tom, že v mene Predstavenstva

Spoločnosti vzmysle $ 188 ods. 1 obchodného zákonníka, bude viesť MVZ Spoločnosti, a

to až do zvolenia pľedsedu MvZ. Predstavenstvo svojím rozhodnutím ľovnako ľozhodlo

o návrhu nasledujúcich osôb do oľgánov MvZ
o Zapľedsedu MvZ Pľedstavenstvo navľhuje JUDľ. Juraja Vrábela, Horská I3029l9' 831 01

Bľatislava;
o ZazapisovateľaMYZPľedstavenstvo navrhuje Mgr. Branislava Tekulu, Spojovacia 5,92l

01 Banka;
o Za skrutátorov MYZ Predstavenstvo navľhuje Ing. Ľuboša Bahorca, Malokarpatské

námestie 4671110,84l 03 Bratislava aIvetu Urbanovskú, Ľ. ondrejova844ll0,97l 0I,
Pľievidza III _ Necpaly ---------

o Za overovatel'ov zápisnice zdnešného MvZ Pľedstavenstvo navrhuje Ing. Ľuboša

Bahoľca, Malokarpatské námestie 4671110,841 03 Bratislava aJUDr' Jána Pirča, kpt.

Nálepku l7,040 01 Košice.
Všetci menovaní súhlasili s nomináciou. ---------

JUDľ. Juľaj Vráb eI poŽiadal akcionáľov aby podali otázky alebo návľhy. Keďže žiaden z

akcionáľov nemal otizky alebo návrhy, JUDr. Juraj Vľábel požiadal akcionáľov aby hlasovali

o vol"be členov orgánov Mvz
Zitr ov eí p oŽiadal skrutátoľov, aby ho potom čo sčítali hlasy akcionáľov, infoľmovali o výsledku

A
I

hlasovania.
Výsledky hlasovania č. 1:
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za| 27.790 hlasov

proti 0 hlasov

zďrža|t sa: 0 hlasov

Počet akciíza ktor é boli odovzdané platnéhlasy: 27.790

Pomeľ častizákladného imania, ktoru odovzdané hlasy predstavujú :52,09 o/o

Celkoý počet odovzdaných platných hlasov: z7.790

Podiel hlasujúcich zazcelkového počtu prítomnýchakcionárov: 100 %

Podiel hlasujúcich proti z celkového počtuprítomných akcionárov: 0 oÁ

Podiel hlasujúcich, ktorí sa zdrŽali hlasovania z celkového počtuprítomných akcionáľov: 0 oÁ

Počet hlasov akcionáľov , ktoľí sa zdržali hlasovania 0, počet akcionáľov, ktorí sa zdĺžalt

hlasovania: 0

Na zúklade uýstedkov hlasovania a sčítaniaplatne odovzdaných hlasov MVZ schvdlilo:

ľ Uznesenie č. 1: -

konaním MvZ.
JUDr. Juraj Vľábel požiadalakcionáľov aby podali otáĺzky alebo návrhy K návrhu rokovacieho

a hlasovacieho Poriadku Žiadny akcionár odôvodnené pľipomienky ani návrhy. Pľedseda
nemal

valného zhromaŽdeĺia dal hlasovať o pľedloženom návľhu ľokovacieho a hlasovacieho

p oľiadku v alného zhr omaždeniapodľa návľhu pľedstavenstva.

Výsledky hlasovania č. 2:

27.790 hlasovt za:
proti: 0 hlasov

zdrŽalt sa: 0 hlasov

Počet akcĹizaktoľé boli odovzdané platnéhlasy: 27.790

Pomer časti základného imania, ktoru odovzdané hlasy predstawjú: 52,09 0/o

Celkový početodovzdaných plafirých hlasov: 2'1.790

Podiel hlasujúcich zazce|kového počtu prítomných akcionáľov: 100 % ---__--

Podiel hlasujúcich proti z celkového počtupľítomnýchakcionáľov: 0 % --__--__--

Podiel hlasujúcich, ktorí sa zdľža|lhlasovania z celkového počtu pľítomnýchakcionárov: 0%

Počet hlasov akcionárov , ktoľí sa zdrŽali hlasovania: 0, počet akcionárov , ktorí sa zdrŽalri

hlasovania: 0

Na zóklade výsledkov hlasovania a sčítania platne

Uznesenie č. 2:

VZ schvaľuje rokovací a hlasovací poriadok'

odovzdaných hlasov MVZ schvdlilo:
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Predseda valného zhromaždenia
Szalaiovej, narodená 01.05. 1946'

Bratislava, Slovenská republika,

predniesol návrh na voľbu RNDľ. Viktórie
bytom Saratovská I789lt5,84l 02tľvale

okamžitou účinnosťou
do funkcie člena predstavenstva spoločnosti, a to s

akcionárov aby podali otázky alebo návľhy k vol'be RNDr

člena predstavenstva spoločnosti' --_--_-----
JUDr. Juraj Vrábel požiadal
Viktórie Szalaiovej do funkcie

K pľednesenému návľhu ani kandidátovi nemal žiadny

návrhy. Pľedseda valného zhromaždenia dalhlasovať o
akcionár odôvodnené pripomienky ani

texte uznesenia č. 3' ----------

Výsledky hlasovania č.3: --_----

za'. 27.790 hlasov

I proti:
zdržali sa'.

Počet akcii za ktoľé boli
Pomer časti základnóho

0 hlasov
0 hlasov

odovzdané platné hlasy: 27.790
imania, ktoru odovzdané hlasy predstavujú: 52,09 oÁ

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 27 '790
Podiel Ĺlasujúcich ,u, 

"Llk 
iého počtu pľítomných akc_ionárov: 100 % '--__---

Podiel hlasujúcich proti zcelkového počtu pľítomných akcionárov: 0 % '--_"_-

Podiel hlasujúcich, ktorí sa zdržalihläsovania z celĹového počtu pľítomných akcionáľov: 0 oÁ

Počet hlasov akcionárov, ktoľí sa zdrža|ihlasovania: 0, počet akcionáľov, ktorí sa zdrža|i

Na zóklade uýsledkov hlasovania a sčítania platne odovzdaných hlasov preĺlseda MVZ

skonštatoval, že MVZ schvdlilo :

Uznesenie č. 3i ,,VZ s okamžitouúčinnosťou menujedo funkcie člena predstavenstva

spoločnostiRNDr,ViktóriuSzalaiovú,narodená01,0š,1g46,_'tľvalebytom
šaľatovskó I 789/1 5, 84 1 02 Bratislava, Slovenská repubĺika' " ------------

návrh na vol'bu p. Martiny Hudákovej,
Predseda valného zhr omaŽdenia predniesol pľítomným

3106128,841 05 Bľatislava,
naľodená 3 l.05.l982, 

- 

tľvale bytom Hlaváčikova

Slovenská republika, do funkcie člena pľedstavenstva spoločnosti, a to s

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

okamžitou účinnosťou

JUDr. Juraj Vľábel požiadal akcionárov aby podali

Hudákovej do funkcie člena pľedstavenstva spoločno
otázky alebo návrhy k voľbe p. Martiny
sti. --------

K prednesenému návrhu ani kandidátovi nemal žiadny

návrhy. Predseda valného zhromaŽdenia dalhlasovať o

Výsledky hlasovania č.4: ----_--

akcionáľ odôvodnené pľipomienky ani

::11-::1"'*?-l--!--------.:-:--:--:--:---:

za: 27.790 hlasov
proti: Ohlasov
zdržalisa 0 hlasov
Počet akc1i zaktoľé boli odovzdané platné hlasy: 2'7 '79o
Pomer časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 52,09 % ----'-_-
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 27.790
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Podiel hlasujúcich zaz celkového počtu prítomných akcionárov: 100 % -'------"
Podiel hlasujúcich ptoti z celkového počtu pľítomných akcionáľov: 0 % --'-----:
Podiel hlasujúcich, ktoľí sa zdržallhlasovania z celkového počtu prítomných akcionáľov: 0 %

Počet h[asov akcionáľov, ktoľí sa zdtžah hlasovania: 0, počet akcionárov, ktoľí sa zdržali
hlasovania: 0. --------

Na ztúklade výsledkov hlasovania a sčítania platne odovzdaných hlasov predseda MVZ
skonštatoval, že MVZ schvtÍlilo

Uznesenie č. 4: ,,VZ s okamžitou účinnosťou menuje do furtgi, člsľg predstavenstva

'prhč"^tl Mrrtinu Hudókovú, naľodená 3].05.]982, illD ffvale bytom

Hlaváčikova 3 ]06/28, 84 1 05 Bratislava, Slovenská republika. " ------------

I K bodu 6:

Predseda valného zhromaždenia predniesol prítomným návľh na schválenie Zmluvy o výkone

funkcie člena pľedstavenstva spoločnosti' -_---------

K pľednesenému návľhu nemal žiadĺy akcionáľ odôvodnené pripomienky ani návľhy' Pľedseda

valného zhromaždenia dal hlasovať o texte uznesenia č. 5. -------

Výsledky hlasovania č. 5:

za'. 27.790 hlasov
proti: 0 hlasov
zdržali sa: 0 hlasov
Počet akcii zaktoré boli odovzdané platné hlasy: 27.790
Pomeľ časti základného imania, ktoru odovzdané hlasy predstavujú: 52,09 yo

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 27.790
Podiel hlasujúcich zaz celkového počtu pľítomných akcionárov: I00 Yo

t

Podiel hlasujúcich proti z celkového počtu prítomných akcionárov: 0 % -----:_-
Podiel hlasujúcich, ktoľí sa zdržali hlasovania z celkového počtu prítomných akcionáľov: 0 oÁ

Počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdrŽali hlasovania: 0, počet akcionáľov, ktorí sa zdržali
hlasovania: 0.
Na zóklade výsledkov kl'asouania a s{ítania platne odovzdaných hlasov preďseďa MVZ
skonštatoval, že MVZ schvdlilo :

Uznesenie č.5 z ,,VZ schvaľuje zmluvu o výkone funkcie člena predstavenstva spoločnosti."

K bodu 7z:---------

Predseda valného zhtomaždenia predniesol pľítomným návľh pľedstavenstva na schválenie
audítoľa spoločnosti pľe rok 202l
Spoločnosť MJ Audit s.ľ.o.' so sídlom UI' 17 . novembra č,. 1,535lI4, 064 01 Stará Ľubovňa,
lČo : 53 O97 459, Číslo licencie: UDVA 425. --------

JUDľ. Juľaj VrábelpoŽiada1. akcionárov aby podali otázky alebo návľhy.
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Akcionári nemali k pľednesenému návrhu Žiadne odôvodnené žiadosti o vysvetlenia, návrhy

ani pripomienky, pľóto predseda valného zhromaŽdenia dal hlasovať o návrhu pľedstavenstva

spoločnosti na schválenie audítoľa pre rok202l

Výsledky hlasovania č. 6: ---_---

za:
proti:
zdržali sa

27.790 hlasov
0 hlasov
0 hlasov

I

Počet akciizaktoré boli odovzdané platné hlasy: 27 '790
Pomeľ časti základného imania, ktoru odovzdané hlasy predstavujú: 52,09 o/o

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 27.790 ------,li-----:---:::-il.'i.U;;

Podiel hlasujúcich ,u, 
"á|k 

rého počtu pľítomných akcionárov: l00 yo -:':'-------

Podiel hlasujúcich proti z celkového počtu prítomných akcionáľov: 0 % ------_-

Podiel hlasujúcich, ktoľí sa zdržalihläsovania z celkového počtu pľítomných akcionárov: 0 %

Počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdrŽa|i hlasovania: 0, počet akcionárov, ktoľí sa zdržali

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

Na zdklade ýsledkov hlasovania a sčítania platne odovzdaných hlasov preďseďa MVZ
skonštatoval, že MVZ schvólilo

[Jznesenie č.6: ,,VZ schvaluje audítora spoločnosti pľe rok 202-1: spoločnosť MJ Audit s.r.o',

so sídlom Ut. 17. novembra č. ] 535/14, oĺl ot Staľá Ľubovňa, IČo : 53 097 459, Čísto licencie:

UDVA 425,"

t

K bodu 8:

Pľedseda valného zhromaždenia po prerokovaní všetkých bodov progľamu poďakoval

pľítomným za učasť a zasadĺuti e mimoľiadneho valnéh o zhr omaždenia ukončil.

------ o tom som tuto notársku zápisnicu napísala, účastníci si ju prečítali a po jej schválení ju

ako úplnú a správnu pľedseda VZ, oveľov ate|ia azapisovateľ predo nrnou na znak súhlasu s jej

obsahom vlastnoručne podpísali.

JUD1. Juraj Vľábel v.r., Mgľ. Branislav Tekulaý.r., JUDľ. Ján Pirč v.ľ., Ing. Ľuboš

Bahorec v.ľ., MP: JUDr. AgátaWiegerová notár Bratislava, JUDľ. Agálta Wiegeľová v.r. -----

osvedčujem,Žetento odpis notáľskej zžlpisnice,pozostávajircizo šesť listov, doslovne

súhlasí ' p*oii.om uloženým v Notárskom úrade JUDľ. Agáty Wiegeĺovej, so sídlom

Dúbravská cestä 4, Bľatislava, v Zbterke listín N 3812022, Nz 517412022 a v notárskom

centľálnom registri listín pod č. NCRls 534312022.

V Bratislave dňa 24.02.2022
JUDr. AgártaWiegeľová

notár:

T/
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na Mimoriadnom valnom zhromaždeníspoločnosti GEOGOMPLEX' a.s., sídlo: Twin City Tower, Mlynské Nivy 10' 821 09 Bratislava,
lČo: sĺ 322 638, konaného dŕ. 24.02'2022 o 10.00 hod. v sídle spoločnosti (miestnost'20.N.07 na 19' poschodĺ budovy Twin City Tower)

Prítomné hlasy
4-

"/ŕ z celkového počtu hlasov 53.350' t.j . ,Aq
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zMLUvA o vÝKoNE FUNKCIE čLENA PREDsTAvENsTVA
uzatvorená podľa $ 66 ods. 3 obchodného zákonníka (ďalej aj "Zmluva")

Zmluvné strany:
obchodné meno:

sídlo:
lČo:
v mene ktorej kona:

1.1

1.2

GEOCOMPLEX' a.s.

Twin City Toweľ, Mlynské Nívy 10, 821 09 Bľatislava

31 322 638

zapisaĺáv: obchodnom registri okresného súdu Bľatislava I, oddiel: Sa, vložka č': 413/8

(ďalej aj,,Spoločnost"')

meno a priezvisko:

dátum narodenia:

rodné číslo:

trvalebytom:

štátna príslušnosť:

(ďalej aj,,Zástupca'o)

(Spoločnosť aZástupcad'alej spolu aj ,'Zmluvné stľany")

1. ÚvooľÉ UsTANovENIA

Spoločnosť je obchodná spoločnosť vykonávajúca činnosť v súlade s právnymi predpismi

Slovenskej rePublikY.

Zástupca ječlenom pľedstavenstva Spoločnosti. Do funkcie člena predstavenstva Spoločnosti bol

zvolenývalným zhľomaždením Spoločnosti dňa 

-. 

Funkcia člena pľedstavenstva vznikla

dňom 

-. 

Znetie tejto Zmluw bolo schválené valným zhromaždením Spoločnosti dňa

2. PREDMET zMLUvY A sPÔsoB JEJ PLNENIA

Pľedmetom tejto ZÍrúuvy je úprava právnych vzťahov v zmysle $ 66 ods. 3 obchodného

zákonníka medzi Zástupcoma Spoločnosťou pri výkone funkcie člena predstavenstva Zástupcom

a zaiaď ov aĺi záIeŽitosti Spo ločno sti'

Zástupca sa zavänlje, Že preSpoločnosť bude počas trvania Zm|uvy vykonávať čiĺmosti týkajúce

sa spoločnosti patľiace do kompetencie člena predstavenstva Spoločnosti, a to spôsobom a za

podmienok d'alej stanovených Zmluvou'

Zástupcaje povinný postupovať pri plnení svojich záväzkov stanovených Zmluvou s odbornou

starostlivosťou a v súiade s platnou legislatívou platnou naizeml Slovenskej republiky'

2.r

2.2

a

2.3
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2.4 Činnosť, ku ktorej sa Zástupca uzawetím Zmluvy zaviazal,je povinný uskutočňovať v súlade

s povinnosťami vyplývajúcimi z podmienok stanovených Zmluvou, príslušnými ustanoverriami
stanov a vnútomých predpisov Spoločnosti, obchodného zákonníka a bude sa riadiť zásadami
a pokynmi schválen1ýrni na to opľávnenými orgánmi Spoločnosti.

3.

3.1

3.2

3.3

Pruĺvĺ A PovINNosTI zMLUvNÝcH sľn'iľ
Zástupcasazaväzllje vykonávat'funkciu člena predstavenstva osobne, ľiadne a svedomito.

Spoločnosť sa zaväztlje poskýnúť Zástupcovi všetky informácie a doklady potrebné na ýkon
jeho činnosti stanovených zmluvou. Spoločnosť sa zaväzuje oboznámiť Zástupcu so všetlcými
skutočnost'ami, ktoré môžu mať vplyv na ýkon funkcie člena predstavenstva Spoločnosti.

Spoločnosť je povinná vytvoriť Zástupcovi podmienky pre to' aby mohol zanaďovalĺe záležitosti
a plnenie záv'ázkov stanovených Zmluvou uskutočňovať včas, ľiadne a zatýmúčelom bude úzko
spolupľacovať so Zástupcom.

Zástupcasazavänlje oboznámiť so všetlcými náležitosťami vnútorných predpisov Spoločnosti.

Zéstupca v zmysle platných stanov a vnútorných predpisov Spoločnosti ľozhoduje sám alebo
v súčinnosti s ostatnými členmi predstavenstva alebo osobami poveľenými rozhodovať
o zálúitostiach Spoločnosti o všetlcých zéúeŽ1tosliach spoločnosti, pokial' nie je ľozhodovanie
o nich zákonom alebo stanovami Spoločnosti vyhľadené do pôsobnosti Valného zbromaždenia
alebo Dozornej rady Spoločnosti

Zástupcasazaväzlje vykonávať svoju funkciu s odbornou starostlivostbu a zabezpečovať najmä
plnenie povinností predstavenstva, ktoré vyplývajú z obchodného zákonníka a z ostatných
platných pľávnych predpisov Slovenskej republiky, najmä:
- výkon pôsobnosti štatutámeho orgánu Spoločnosti,
- obchodné vedenie Spoločnosti,
- vedenie účtovníctva v súlade s platnými pľávnymi pľedpismi Slovenskej republiky,
- informovanie valného zl'romaždenia Spoločnosti o záležitostiach Spoločnosti,
- plnenie povinností Spoločnosti, ktoré vyplývajú z obchodného zákonníka a z ostatných

platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Zástllpca sa zav áztlj e:

- nepostupovať pri svojej činnosti tak, aby získal na úkor Spoločnosti pre seba alebo tretie
osoby prednosť alebo inú neoprávnenú výhodu a neprijímať za rovnalým účelom
alcýkolVek prospech,

- nerozširovať o pomeroch Spoločnosti, jej produktoch alebo ýkonoch údaje a informácie,
ktoré by Spoločnosti mohli spôsobiť ujmu alebo by mohli poškodiť dobré meno alebo
povesť Spoločnosti,

- nezneuŽívať informácie nadobudnuté v súvislosti s výkonom svojej fi,rnkcie na
neoprávnené získavanie výhod pre seba alebo pre tretiu osobu.

Zástupca sa zaväzllje vykonávať ptäva a povinnosti v súlade s právnym poriadkom Slovenskej
republiky s cielbm dosahovať zrrýšenie hodnoty Spoločnosti a zisk Spoločnosti.

Zásttlpcasazaväzĺtje vykonávať svoju činnosť s náležitou starostlivostbu, ktorá zahŕňa povinnosť
vykonávat' ju s odbomou starostlivosťou a v súlade so záujmami Spoločnosti a všetkých jej
akcionárov, pričom je najmä povinný:
- zaobstarat' si a pri svojom rozhodovaní zohl'adniť všetky dostupné informácie týkajúce sa

predmetu príslušného ľozhodnutia,

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9
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neuprednostňovať svoje záujmy, zäujmy len niektoľých akcionarov alebo záujmy tretích

osôb pred zátujmami Spoločnosti.

4. OpuBľĺ
4.I Zmhlvnéstrany sa dohodli a súhlasia, že ýkon funkcie člena predstavenstva bude bezodplatný

5. NÁruuyAvÝDAvKYZÁsTUPcU

5.1 Zástupca má nárok na náhradu preukázaĺých nákladov avýdavkov, ktoré účelne vynaloží pri

plnení svojich záv'dú:kov stanovených Zmluvou pre potľeby Spoločnosti.

5.2 V súvislosti s pracourou cestou mimo sídla Spoločnosti má Zátstupca nárok na náhradu

cestovných výdavkov, stľavovacích nákladov aďalšie náhľady vzmysle platných právnych

predpisov.

6, Doľĺ TRvANIA zMLUvY A JEJ UKoNČnľln

6'1 Zm|uvasauzatvárana dobu trvania funkcie člena predstavenstva Spoločnosti.

6.2 Zm\uva zaniká dňom ukončenia ýkonu funkcie člena predstavenstva Spoločnosti Zástupcom.

Zŕg11komZmtuvy nie sú dotknuté oprávnené nároky Zmluvných strán vyplývajúce z ustanovení

tejto zmluvy.

6.3 Zástupca je oprávnený sa kedykol'vekvzdať funkcie člena predstavenstva Spoločnosti. Vzdanie

sa funkcie člena predstavenstva Spoločnosti musí Zástupca uskutočniť v písomnej forme

a ozrrámiť Spoločnosti alebo valnému zLttomaždeniu Spoločnosti.

6.4 Výkon funkcie Zástupcu ako člena predstavenstva sa končí v súlade s príslušnými ustanoveniami

$ 66 obchodného zákonníka.

6.5 V prípade, ak sa Zástup cavzda|svojej funkcie člena predstavenstva Spoločnosti alebo bol z tejto

funkcie odvolaný alebo sa inak skončil ýkon jeho funkcie a Spoločnosti hrozí vznik škody, je

Zástupca povinný upozorniť Spoločnosť, aké opatrenia treba urobiť na odvľátenie takejto

hľoziacej škody.

6.6 Zástupcovi ýkon funkcie člena pľedstavenstva Spoločnosti zaniká okrem iného aj smrt'ou

Zástupcualebo stratou alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony Zástupcu.

6.7 Pľi ukončení výkonu funkcie člena pľedstavenstva Spoločnosti je Zástupcapovinný bezodkladne

odovzdať Spoločnosti alebo ňou určenej osobe všetky dokumenty náležiace Spoločnosti, ktoré

získal, zabezpeéilalebo obstaral pri ýkone funkcie člerra pľedstavenstva Spoločnosti.

7. DoHoDAo MLčANLIvoSTI

7.L Zástupca sa zaväzuje, Že bude zachovávať mlčanlivosť ovšetlcých záležitostiach apomeroch

Spoločnosti, o ktorých sa dozvie pri výkone funkcie člena predstavenstva Spoločnosti, a to najmä

o záležitostiach obchodného, technického a ekonomického charakteru, ktoré sú predmetom

obchodného tajomstva Spoločnosti.

7.2 Zmluvné strany sa dohodli, že obsah tejto Zmluvy, ako aj všetky skutočnosti, informácie a údaje,

ktoré sa dozvedeli Zmluvné stľany v súvislosti s plnenĺm tejto Zmluvy, alebo ktoľé inak súvisia

stouto Zmluvou, sú dôvernými informáciami aZmluvĺé strany sa zavänlj:ú zachovávať

m1čanlivosť o týchto dôverných informáciách. Zmluvné strany sa dohodli, že akékolVek

poslqrtnutie dôvernej informácie osobe odlišnej od zmluvnej strany tejto ZÍrĺuvy podlieha
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7.3

8.

8.1

9.

9.r

9.2

písomnému súhlasu druhej Zmluvnej strany, s výnimkou poslrytnutia dôverných informácií pri
zabezpečovaní riadneho vnútorného oľganizačného chodu spoločnosti alebo podniku Zmluvnej
stľany alebo pľi vymáhaní náľokov ztejto alebo v súvislosti s touto Zmluvoun a to v zmysle
platných právnych predpisov.

Záväzok zmluvných strán zachovävať mlčanlivost' o dôverných informáciách nie je časovo
obmedzený.

ZoopovľnľosŤ

Zástupca, ktoý porušil svoje povinnosti pri ýkone funkcie člena predstavenstva Spoločnosti, je
povinný spoločne a neľozdielne s ostatnými členmi predstavenstva nahľadiť škodu, ktorá
Spoločnosti vznikla v súlade s ustanoveniami obchodného zĺákonníka.

ZÁvpnpČľÉ usľlľovnľlĺ
Právne vďahy vyplývajúce ztejto Zm|wy sa riadia obchodným zákonníkom aostatnými
právnymi predpismi Slovenskej republiky. Rozhodujúcim materiálnym a procesn;ým právom je
vždy právo Slovenskej republiky.

Ak by niektoré ustanoveniaZmluvy mali byt'neplatn:ŕmi už v čase jej uzavtďia,alebo ak sa stanú
neplatnými neskôr po uzawetí Zmluvy, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení
Zmluvy. Namiesto neplatných ustanovení Zmluvy sa použijú ustanovenia obchodného zákonníka
a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú svojim obsahom
a účelom najbližšie obsahu a účelu Zmluvy.

Zmluva sa vyhotovuje vo dvoch (2) ľovnopisoch, pričom kaŽdáZmluvnástrana obdrží po podpise
Zmluvy oboma Zmluvnýmí stranami 1 (eden) ľovnop'is Z.rnluvľ,_ '

Zmeny a doplnky tejto Zmlvw môžu zmluvné stľany vykonať iba formou písomného dodatku
ktejto Zm|uve. Dodatok musí byt'podpísaný všetlcými zmluvnými stranami aza zm|uvný
dodatok výslovne pľehlásený.

Zmluvné strany tejto Zmluvy sa dohodli, Že všetky sPorY, ktoré medzí nimi vzniknú zprávnych
vzťahov vzniknutých nazákladetejto Zmluvy alebo súvisiacich s touto Zmluvou, vrátane sporov
o platnost', ýklad azániktejto Zmluvy, sa budú riešiť zmierom. Na rozhodovanie spoľov medzi
členmi orgánov spoločnosti, alebo medzi spoločnosťou a členmi orgánov spoločnosti, v pľípade,
ak stľany neuzavrú zmier, sú príslušné súdy Slovenskej republiky.

Doručovanie písomností sa vykonáva na adresy Zmluvných strán uvedené v tejto Zmluve.Ak nie
je možné doručiťpísomnosť na talcito adľesu a akZmhuvnástľana písomne neoznámila ostatným
Zmluvným stranám doručovaciu adľesu odlišnú od adľesy uvedenej v tejto Zmluve, písomnosť
sa považuje za nadne doručenú v deň vľátenia nedoručenej zásielky odosielatelbvi. Zmluvné
strany sú poviĺľré bezodkladne oznámiť ostatným Zmluvným stranám zmenu údajov
a skutočností majúcich vplyv na obsah tejto Zmluvy.

Zástupca týmto poskytuje súhlas na spľacovanie osobných údajov a ich poskytovanie tretím
osobám vsúvislosti svykonávaním funkcie ana účely splnenia zákonných povirľrostí
Spoločnosti , a to aŽ do skončenia funkcie člerra predstavenstva a vyspoľiad ania záležitostí s tým
spojených.

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7
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9.8 Účastníci si Zmluvu prečítali, všetky jej ustanovenia sú im jasné azrozumitelhé, pľičom

dostatočným a určitým spôsobom vyjadrujú vážnu a slobodnú vôlb všetlcých zmluvných strán

zbavenú alcýchkolVek omylov, na dôkaz čoho pripájajú všetci účastníci Zĺĺ:ĺ.uvy svoje podpisy.

V Bratislave, dňa

Spoločnosť:

V Bľatislave, dňa

Zástupca:

GEOCOMPLEX' a.s. zástupca

člen predstavenstva

GEOCOMPLEX' a.s.

člen pľedstavenstva
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