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lnformácie a poučenie pre akcionárov

a) V sídle spoločnosti Sll v Ichote určenej stanovami na zvolanie riadneho valného zhromaždenia
(RVZ) akcionárorn k dispozici; na nahliadnutie Výročná správa za rok 2013, ktorej súčasťou
je aj správa o podnikatel'skej činnosti spoločnosti a stave jej majetku, riadna individuálna
účtovná wvicrka spoločnosti za rok 2013, návrh na vyporiadanie straty spoločnosti za rok
2013, vyjadrcnie audítora, vyhlásenie zodpovedných osób emitenta a konsolidovaná účtovná
závierka.

b) Akcionár je oprávnený zúčastniť sa na valnům zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na
ňom informácie a vysvetlenia týkajúcc sa záležitostí spoločnosti alebo 7..áležitostí osób
ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhrornaždenia,
a uplatňovať na ňom návrhy. Predstavenstvo je povinné každému akeionárovu poskytnúť na
požiadanie na valnom zhromaždení úplné a pravdivé infomlácie a vysvetlenia, ktoré súvisia
s predmetom rokovania valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo nie je schopné poskytnúť
akcionárovi na valnom zhromaždení úplnú informáciu alcbo ak 010 akcionár na valnom
zhromaždení požiada, je predstavenstvo povinné poskytnúť ich akcionárovi písomne
najncsk6r do I S dní od konania valného zhromaždenia. Písomnú informáciu zasiela
predstavenstvo akeionárovi na adresu ním uvedenů, inak ju poskytne v mieste sídla
spoločnosti.

e) Akeionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5%
zák ladného imania, m6žu s uvedením dóvodov písomne požadovať zvolanie mimoriadneho
valného zhromaždenia na prerokovanie navrhovaných záležitostí. Predstavenstvo zvolá
mimoriadne valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najnesk6r do 40 dní odo dňa, ked' mu bola
doručená žiadosť o jeho zyolanie. Predstavenstvo nie je opni:vnené meniť navrhovaný program
valného zhromaždenia. Predstavenstvo je oprávnené navrhovaný program valného
zhrornaždenia doplnit' iba so súhlasom osób, ktoré požiada1i o zvolanie mimoriadneho
valného zhromaždenia v súlade s príslušným ustanovením Obchodného zákonníka. Ak
predstavenstvo túto povinnosť nesplní, rozhodne súd na návrh akcionára alebo akcionárov,
ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, o lom,
že ieh poveruje zvolat' v lehote podJ'a § 181 ods. 2 Obchodného zákonníka mimoriadne valné
zhromaždenic a poveruje ich na všetky s tým súvisiace úkony. Súčasne súd na návrh
akcionárov určí predsedu valného zhromaždenia, ktorý bude viest' valné zhromaždenie do
zvoleniajeho predsedu. Oznárnenie o konaní takéhoto valného zhromaždenia musí obsahovať
výrok rozllOdnutia s uvedením súdu, ktorý rozl1odnutie vydal, a dňa, ked' sa rozhodnutie stalo
vykonatel'ným. Ak súd splnomocní akeionárov na zyolanie valného zhromaždenia, uhrádza
trovy súdneho konania a náklady konania valného zhromaždenia spoločnosť. Za závazok
uhradiť trovy súdncho konania a konania valného zhromaždenia ručia členovia predstavenstva
spoločne a nerozdiclne. Spoločnosť má právo na náhradu škody, ktorájej vznikla úhradou trov
súdneho konania voči členom predstavenstva. Žiadosti akcionárov možno vyhovieť len vledy,
ak títo akcionári preukážu, že sú majitel'mi akcií najmenej tri mesiace pred uplynutím lehoty
na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia predstavenstvom pod!'a § 181 ods. 2
Obchodného zákonníka.



d) Akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5%
základného imania, majú zároveň. právo žiadať, aby predstavenstvo zaradilo nimi určenú
záležitosť na program rokovania valného zhromaždenia; valné zhromaždcnie je povinné túto
záležitosť prerokovať; žiadosť o doplnenie programu musí byť od6vodnená alebo k nej musí
byť pripojený návrh umesenia valného zhromaždenia, inak sa valné zhromaždenic nemusí
takouto žiadosťOll zaoberať. Ak žiadosť o zaradenie nimi určenej záležitosti bola doručená po
uverejnení oznámeni a o konaní valného zhromaždcnia, najneskór 20 dni pred konanÚTI
valného zhromaždenia, llverejni prcdstavenstvo doplnenie programu valného zhrornafdcnia
spOsobom ustanoveným zákonom a určeným stanovami na zvolávanie valného zhromaždenia
najmenej 10 dní prcd konaním valného zhromaždenia; ak takéto oznámenie doplnenia
programu valného zhromaždenia nie je možné, možno zaradiť určenú záležitost' na program
rokovania valného zhromaždenia len za prítonU1osti a so súhlasom všetkých akcionárov
spoločnosti

e) Akcionár sa zúčastňuje na valnom zhromaždcní osobne alebo v zastúpení na základe
písomného splnomocnenia. Ak akcionár udelí splnomocnenic na výkon hlasovaclch práv
spojených stými istými akciami na jednom valnom zhromaždení viaccrým splnomocnencom,
spoločnost' umožní hlasovanie tomu splnomocnencovi, ktorý sa na valDom zhromaždení
zapísal do listiny prítomných skór. Splnomocnencom akcionára může byť v prípade vcrejnej
akciovej spoločnosti člen dozomej rady spoločnosti. Člen dozornej rady však musí
akcionárovi oznámiť všetky skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na rozbodnutie akcionára
o udelení splnomocnenia na zastupovanie na valnom zhromaždení spoločnosti členovi
dozornej rady. Súčast'ou splnomocncnia musia byť konkrétne pokyny na hlasovanie o každom
uznesení alebo bode programu valného zhromaždenia, o ktorom má člen dozornej radyako
splnomocnenec hlasovat' v mcne akcionára. Ak viacerí akcionári udelili písomné
splnomocnenie na zastupovanie jednému splnomocnencovi, tento móže na valnům
zhromaždení hlasovat' za každého takto zastúpcného akcionára samostatne. Ak má akcionár
verejnej akciovej spoločnosti akcie na viac ako jednom účte cenných papierov podl'a
osobitného predpisu, spoločnosť musí umožniť jeho zastúpenie jedným splnomocnencom za
každý takýto účet cenných papierov podl'a osobitného predpisu. Prcdstavenstvo vydá vzor
tlačiva písomného splnomocnenia tak, aby to bolo v súlade so všeobecnými náležitosťami
tohto úkonu podl'a osobitného predpisu. Spoločnost' prijíma oZJ1ámenia o vymenovaní
splnomocnenca, zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenia aj
prostredníctvom elektronického prostriedku, ktorým je e-mail geopan@(Jeocomplex.sk , a to
vo forme naskenovancj kópie dokumentu, ktorý spÍň.a formálne náležitosti, je v slovenskom
jazyku (prípadne je do slovenského jazyka preložený),jc čitatel'ný aje vyhotovený vo fonnáte
"pdf'. Spoločnost' móže v súvislosti s udelením splnomocncnia, oznámcním o vymenovaní
splnomocnenca, ako aj v súvislosti so zmenou, resp. odvolaním udeleného splnomocnenia
uložit' akcionárovi len také povinnosti, ktoré sú potrebné na zabezpcčenie overenia jeho
totožnosti a na zabezpečenie možnosti ovcriť rozsah splnomocnenia a obsah pokynov na
hlasovanie, a to len v rozsahu, v akom sú na tento účel primerané.

f) Akcionár má právo vyžiadať si kópie úplných znení dokumentov a návrhy prípadných
uz.nesení valného zhromaždcnia, ktoré sa budú prerokúvať v rámci určeného programu
rokovania valného zhromaždenia v sídle spoločnosti, v pracovných dňoch od 10:00 hod. do
12:00 hod. odo dňa uverejnenia tohto oznáOlenia o konaní valného zhromaždenia až do dňa

jeho konania. Vyššie uvedené dokumenty a návrhy uznesení sú v rovnakom čase k dispozicii
na nahliadnutie v sídle spoločnosti.

g) Údaje a dokumenty uvedené v týchto poučeniach sú uverejnené na intemetovej stránke
spoločnosti www.geocomplex.sk

h) Elektronický prostriedok, prostredníctvom ktorého spoločnosť uvcrejňuje infonnácie podl'a
osobitného predpisu,je internetová stránka spoločnosti www.gcocomptex.sk.

http://www.geocomplex.sk
http://www.gcocomptex.sk.


Zápis do listiny pritonlných akcionárov:

Zápis do listiny prítomných akcionárov na RVZ sa začne v deň konania RVZ 09.00 hod. v mieste
konania valného z.hromaždenia.

Akcionár je pri zápise do lisliny pritomných akcionárov povinný predložit':

I . akcionár - fyzická osoba
- doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas) a výpis z účtu majitel'a cenných
papierov

2. akcionár - právnická osoba
- doklad totožnosti (občiansky prcukaz alebo cestovný pas) osób oprávnených konať v mene

akcionára
· originál atebo osvedčenú kópiu výpisu z obchodného registra akcionára nie starší ako 3 mesiace
· výpis z účtu mn.jitel'a cenných papierov

3. splnomocnenec akcionára
· pinů moc od akcionára s ůradne osvedčeným podpisom akcionára, v prípade akcionára -

právnickej osoby - osób oprávnených konat' v mene akcionára
- originál alebo osvedčenú kópiu výpisu z obchodného registra akcionára nie starší ako 3 mesiace
- doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas) splnomocnenca - fyzickej osoby
· ak je splnomocnencom akcionára právnická osoba - originál alebo osvedčenú kópiu výpisu

z obchodného registra splnomocnenca, nic starší ako 3 mesiace a doklady totožnosti osób
oprávnených konať v meDe sptnomocnenca.

výpis z účtu majitel'a cenných papierov

Náklady spojené s účasťou na RVZ si hradí akcionár.

V Bratislavc dňa 14.4.2014

predstavenstvo spoločnosti


