
GEOCOMPLEX, a.s.

so sídlom Twin Cíty Tower, Mlynské Nivy l0, 82I og Bratislava, IČo: :t 322 638, zapisanáv
obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č:.: 4I3/B

(ďalej len,,Spoločnost''')

ľÁvnrr UZNEsENÍ nranľnHo vALNÉHo ZHRoMAŽnnľrĺ
zvoLANÉHo NA DEŇ 2s.06.2022

Podl'a s $ 1 84a ods. 2) písm. d) zákona é 513lI99I Zb. obchodný zákorurík v zĺeni neskorších predpisov

a o zmeÍe a doplnení níektorých zákonov týmto zverejňuje predstavenstvo Spoločnosti akcionárom

Spoločností v súvislosti s riadnym valným zhromaždením Spoločnosti, ktoré sa bude konať dňa

28.06.2022, návľh uznesení, ktoré budú predloŽené na schválenie na riadnom valnom zhromaždeni,
zvolanom na deň 28'06.2022:

K bodu 2 programtYZ:

Uznesenie č.I: ,,VZ sckvaľuje orgóny ľiadneho VZ v zložení navrhovanom predstavenstyom."

K bodu 3 programuYZ:

Uznesenie č.2: ,,VZ schvaľuje rokovací a hlasovací poriadok v znení, horé noľí príIohu tejto

zópisnice'"

K bodu 4 programu VZ:

Uznesenie č.3:,,VZ odvolava s okamžitou účinnosťou zfunlrcie člena Dozoľnej rady spoločnosti
Mgn Branislava Tekulu, narodeného 10.07.1976, tľvale bytom Spojovacia 5/3730,92l 01

B anka, Sl ov enskd r epub I ika. "

Uznesenie č.4: ,,VZ odvolávas okamžitouúčinnosťouzfunkcie člena Dozornej rady spoločnosti
Ing. Vlastu Žĺtavú, narodenú 09.03.1979, trvale bytom Zuzany Chalupovej 4029/7A, 851 07

Bľatislava, Slovenská ľepublika. "

K bodu 5 progľamu VZ:

Uznesenie č.5: ,,VZ menuje s okamžitou účinnosťou dofunkcie člena Dozornej ľady spoločnosti
Vieru Hoffinannovú, naľodenú 13.08.]994, tľvale bytom Na Slanci 12744/7, 831 52

Bľatislava. "

Uznesenie č.6: ,,VZ menuje s okamžitou účinnosťou dofunkcie člena Dozornej ľady spoločnosti
Ing' Maľoša Herdu, narodeného 11.05.1968, trvale bytom Jeséniova ]2196/208,831 01

Bratislava, VZ zóľoveň poveľuje pľedstavenstvo spoločnosti, aby v zmysle platných próvnych
predpisov vykonalo úkony potrebné k zapísaniu zmien schváIených v uzneseniach č. 3 až 6 tohto

VZ, do obchodného registra okresného súdu Bratislava l."
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K bodu 6 programuYZ:

Uznesenie č.7: ,,VZ odvoláva s okamžitou účinnosťou z funkcie člena Výboru pre audit
spoločnosti p. Janu Sabolovú, narodenú 13.11'1978, tľvale bytom Hrachovó 75, 821 05

Bľat is lav a, Sl ovens ká repub I ika. "

Uznesenie č.8: ,,VZ odvolĺiva s okamžitou účinnosťou z funkcie člena Výboru pre audit
spoločnosti p' Silviu Klein, narodenú 15'07'1977, tmale bytom Šustekova 2686/9,850 00

Bľ ati s l av a, Sl ovens kó repub I ika"'

K bodu 7 programu VZ:

Uznesenie č.9: ,,VZ menuje s okamžitou účinnosťou dofunkcie čIena Výboru pre audit
spoločnosti Ing' Vlastu Žttavt, narodenú 09'03.]979, trvale bytom Zuzany Chalupovej
4029/7A, 85] 07 Bratislava, Slovenskó ľepublika."

Uznesenie č.10: ,,VZ menuje s okamžitou účinnosťou do funkcie člena Výboru pľe audit
spoločnosti Ing' Annu Belanskú, narodenú 26.05'I975, trvale bytom Holíčska 3043/13,851
05 Bratislava, Slovenskó republika. "

K bodu 8 programu VZ:

Uznesenie č.11: ,,VZ berie na vedomie Sprĺivu o činnosti Dozornej rady za rok 202l a
Stanovisko Dozoľnej rady spoločnosti k riadnej individuĺilnej účtovnej zá:vierke spoločnosti za
rok 2021. "

K bodu 9 programuYZ:

Uznesenie č.12: ,,VZ prerokovalo a schvaluje riadnu individuóInu účtovnú zóvieľku spoločnosti
za ľok 202I a výročnú správu spoločnosti za rok 202I."

K bodu 10 programuYZ

Uznesenie č.73: ,,VZ schval|uje nóvrh na vysporiadanie hospodórskeho výsledku spoločnosti za
rok 2021 - stratu vo výške 383.043,04 EUR uhradiť z nerozdelených ziskov dosiahnuých v
minulých obdobiach vo výške 6L648,70 EUR a myšnú časť vo výške 321'394'34 EUR uhradiť
z rezeľvného fondu spoločnosti. "

K bodu 11 programuYZ:

Uznesenie č.I4: ,,VZ schvaľuje audítora spoločnosti na rok 2022 - spoločnosť MJ Audit s'r'o.,
so sídlom: Ul' I7' novembra č. 1535/I4, 064 0t Staró Ľubovňa, lČo: ss 097 459, číslo licencie:
UDVA425."
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sTANovIsKo PREDsTAvENsTvA K BoDoM PRoGRAMU BÍ,z ľÁvnrru uzľnsnľÍ

1. Otvorenie
12.Záyer
Ide o body programu' ktoré súvisia s procedurálnou stránkou riadneho valného zbromaždenia.

V Bratislave , dňa 27 .05 .2022 GEOCOIIIPLEX, a.s.

ffiiäägťflälť,TJfJ'lffi

pľedseda a.s.
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