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TÚTO ZMENENÚ A DOPLNENÚ AKCIONÁRSKU ZMLUVU uzatvárajú dňa [13. mája 2014]: 

(1) Fond národného majetku Slovenskej republiky, slovenská právnická osoba zriadená 
podľa zákona Slovenskej republiky č. 253/1991 Zb., so sídlom Drieňová 27, 821 01 
Bratislava, IČO: 17 333 768 (ďalej len „FNM”); 

(2) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, konajúce v mene Slovenskej 
republiky (ďalej len „Ministerstvo”); a 

(3) RWE Beteiligungsverwaltung Ausland GmbH, spoločnosť založená podľa právneho 
poriadku Nemeckej spolkovej republiky, so sídlom na Opernplatz 1, 45128 Essen, 
Nemecká spolková republika, zapísaná v obchodnom registri „B“ Okresného súdu Essen 
pod číslom HRB 21457 (ďalej len „Strategický partner“). 

ÚVODNÉ USTANOVENIA: 

(A) Na základe Zmluvy o kúpe akcií zo dňa 2. júla 2002 uzatvorenej medzi Ministerstvom, 
FNM ako predávajúcim a spoločnosťou RWE Plus Aktiengesellschaft, Essen, Nemecká 
spolková republika (ďalej len „RWE Plus“) ako kupujúcim (ďalej len „Zmluva o kúpe 
akcií“) kúpila spoločnosť RWE Plus 1 647 870 kmeňových zaknihovaných akcií na meno 
spoločnosti Východoslovenská energetika a.s. (ďalej len „VSE“), akciovej spoločnosti 
založenej a existujúcej podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so sídlom Mlynská 
31, 042 91 Košice, Slovenská republika, IČO: 36 211 222, zapísanej v Obchodnom registri 
Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka číslo 1203/V, pričom tieto akcie predstavujú 
štyridsaťdeväť percent (49 %) základného imania VSE. Kúpna cena akcií predstavujúcich 
štyridsaťdeväť percent (49 %) základného imania VSE bola v súlade so Zmluvou o kúpe 
akcií v celom rozsahu splatená. 

(B) FNM, Ministerstvo a spoločnosť RWE Plus uzatvorili dňa 2. júla 2002 Akcionársku zmluvu, 
ktorá bola zmenená Dodatkom č. 1 uzatvoreným dňa 30. Septembra 2002 medzi FNM, 
Ministerstvom a spoločnosťou RWE Plus (ďalej len „Pôvodná AZ“). 

(C) Zmluvou o rozdelení a zlúčení uzatvorenou medzi spoločnosťou RWE Rhein-Ruhr 
Aktiengesellschaft, ktorej pôvodné obchodné meno bolo RWE Plus Aktiengesellschaft, 
Kruppstraße 5, 451 28 Essen, Nemecká spolková republika, (ďalej len „RWE Rhein-
Ruhr“) a spoločnosťou RWE Aktiengesellschaft, Opernplatz 1, 45128 Essen, Nemecko 
(ďalej len „RWE AG“) zo dňa 17. novembra 2003 prešiel zo zákona na spoločnosť RWE 
AG určitý majetok a záväzky spoločnosti RWE Rhein-Ruhr vrátane všetkých akcií vo VSE 
ako aj práv a povinností podľa Pôvodnej AZ a Zmluvy o kúpe akcií. 

(D) Na účely zosúladenia s právnymi požiadavkami na oddelenie distribučných činností VSE 
sa Strany dohodli oddeliť distribučné činnosti VSE do DSO (ako je definovaná nižšie), 
100 % dcérskej spoločnosti VSE. Z tohto dôvodu sa Strany dohodli prijať určité 
nevyhnutné zmeny Pôvodnej AZ a odzrkadlili ich uzatvorením Zmenenej Akcionárskej 
zmluvy zo dňa 29. mája 2007 (ďalej len „Prvá zmenená AZ“). 

(E) Na základe Dohody o pristúpení, ktorú jej zmluvné strany podpísali v dňoch 29. novembra, 
18. decembra a 19. decembra 2013 a tiež v zmysle Zmluvy o vklade akcií uzatvorenej 
medzi spoločnosťou RWE AG a Strategickým partnerom dňa 25. novembra 2013 
nadobudol Strategický partner akcie VSE a pristúpil ku všetkým právam a povinnostiam 
spoločnosti RWE AG vyplývajúcim z Prvej zmenenej AZ. 

(F) V záujme dodržania ďalších zákonných a regulačných požiadaviek týkajúcich sa 
oddelenia distribúcie a predaja elektrickej energie VSE sa Strany dohodli na oddelení 
predajných činností VSE do spoločnosti SalesCo (ako je definovaná nižšie), 100 % 
dcérskej spoločnosti VSE. Strany sa preto dohodli na prijatí ďalších nevyhnutných zmien a 
doplnení Prvej zmenenej AZ a ich odzrkadlení v Časti A tejto druhej Zmenenej a doplnenej 
akcionárskej zmluvy (ďalej len „Zmenená akcionárska zmluva“). 

(G) Strany začali rokovať o rôznych ďalších zmenách vykonávania obchodnej činnosti VSE, 
ktoré majú nadobudnúť účinnosť až po uspokojivej dohode na ostatných nevyriešených 
otázkach medzi Stranami. Strany sa dohodli, že v rámci svojich rokovaní zapracujú tieto 
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ďalšie zmeny, uvedené v tomto úvodnom ustanovení (G) do Časti B tejto Zmenenej 
akcionárskej zmluvy, pričom účinnosť Časti B je podmienená tak, ako sa uvádza v článku 
22. 

(H) Keď Časť B tejto Zmenenej akcionárskej zmluvy nadobudne právoplatnosť a účinnosť, 
Strategický partner získa riadiacu kontrolu nad VSE (pre vylúčenie pochybností, nič, čo sa 
uvádza v tomto úvodnom ustanovení (H), vrátane odkazu na riadiacu kontrolu nad VSE 
nebude mať vplyv na výklad práv a povinností Strán vyplývajúcich z tejto Zmenenej 
akcionárskej zmluvy). 

(I) Ministerstvo a Strategický partner si želajú usporiadať svoj vzájomný vzťah ako akcionári 
VSE a svoju účasť na riadení VSE. 

Z toho dôvodu sa Strany dohodli takto: 
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ČASŤ A ZMENENEJ AKCIONÁRSKEJ ZMLUVY 

ČLÁNOK 1 
Definície 

1.1 Definície 

Pokiaľ v tejto Zmluve nie je uvedené inak, pojmy začínajúce veľkým písmenom majú tento 
význam: 

Akcie znamenajú zaknihované akcie VSE na meno vydané v čase uzavretia 
tejto Zmluvy, s menovitou hodnotou 33,19 EUR (tridsaťtri eur 
a devätnásť centov), pričom každej akcii zodpovedá jeden hlas na 
Valnom zhromaždení; alebo akékoľvek akcie, ktoré budú vydané 
neskôr, alebo ktoré takéto akcie alebo ich časť nahradia a ktoré 
kedykoľvek budú predstavovať Základné imanie.  

Akcie DSO znamenajú zaknihované akcie DSO na meno: (i) 10 kusov s 
menovitou hodnotou 3 320 EUR (tritisíc tristodvadsať eur), (ii) jeden 
kus s menovitou hodnotou 432 782 315 EUR (štyristotridsaťdva 
miliónov sedemstoosemdesiatdvatisíc tristopätnásť eur), a (iii) jeden 
kus s menovitou hodnotou 4 920 000 EUR (štyri milióny 
deväťstodvadsaťtisíc eur), pričom na každých 3 320 EUR menovitej 
hodnoty príslušnej akcie pripadá jeden hlas na Valnom zhromaždení 
DSO; alebo akékoľvek akcie, ktoré budú vydané neskôr, alebo ktoré 
takéto akcie alebo ich časť nahradia a ktoré kedykoľvek budú 
predstavovať základné imanie DSO. 

Akcie spoločnosti 
SalesCo 

znamenajú zaknihované akcie spoločnosti SalesCo na meno: 1 kus 
s menovitou hodnotou 35 000 EUR (tridsaťpäťtisíc eur) alebo iné 
akcie, ktoré budú vydané neskôr, alebo ktoré takéto akcie alebo ich 
časť nahradia a ktoré kedykoľvek budú predstavovať základné imanie 
spoločnosti SalesCo. 

Akcionár znamená Štátneho akcionára, akúkoľvek nástupnícku Verejnú 
inštitúciu, Strategického partnera alebo ľubovoľného nástupcu, pokiaľ 
je ktorákoľvek takáto osoba vlastníkom alebo držiteľom Akcií alebo 
vykonáva akékoľvek práva akcionára VSE. 

Akcionár DSO  je VSE. 

Akcionár spoločnosti 
SalesCo 

je VSE. 

Cena za predajnú 
opciu 

znamená Primeranú trhovú cenu. 

Centrálny depozitár  znamená Centrálny depozitár cenných papierov Slovenskej republiky, 
a.s. so sídlom ul. 29. Augusta 1/A, 814 80 Bratislava, IČO: 31 338 
976. 

Člen Dozornej rady je člen Dozornej rady. 

Člen Dozornej rady 
DSO 

je člen Dozornej rady DSO. 
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Člen Dozornej rady 
spoločnosti SalesCo 

je člen Dozornej rady spoločnosti SalesCo. 

Člen Predstavenstva je člen Predstavenstva. 

Člen Predstavenstva 
DSO 

je člen Predstavenstva DSO. 

Člen Predstavenstva 
spoločnosti SalesCo 

je člen Predstavenstva spoločnosti SalesCo. 

Dcérska spoločnosť znamená akákoľvek právnická Osoba, ktorá je priamo alebo nepriamo 
Kontrolovaná VSE, DSO, prípadne spoločnosťou SalesCo. 

Deň účinnosti je Dňom uzavretia (tak, ako je definovaný v Zmluve o kúpe akcií). 

Doplnené Stanovy 
VSE 

sú Doplnené Stanovy VSE uvedené v Prílohe A tejto Zmluvy v znení 
prípadných zmien schválených Valným zhromaždením. 

Dozorná rada znamená dozornú radu VSE. 

Dozorná rada DSO znamená dozornú radu DSO. 

Dozorná rada 
spoločnosti SalesCo 

znamená dozornú radu spoločnosti SalesCo. 

DSO  znamená Východoslovenská distribučná, a.s., akciová spoločnosť, 
založená a existujúca podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, 
so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36 599 361, zapísaná v 
Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka číslo 
1411/V, založená ako stopercentná dcérska spoločnosť VSE, ktorej 
hlavným predmetom činnosti bude distribúcia elektriny. 

DSO Zmluva medzi 
Pridruženými 
osobami 

je každá zmluva, vrátane jej doplnkov, a bez ohľadu na ich formu, 
uzatvorená medzi DSO alebo akoukoľvek jej Pridruženou osobou na 
jednej strane a Strategickým partnerom alebo akýmkoľvek 
akcionárom alebo akýmkoľvek z ich nástupcov alebo ich Pridruženou 
osobou na druhej strane. 

Euro alebo EUR znamená jednotnú menu členských štátov zúčastnených na Tretej 
etape. 

Existujúce akcie majú význam im priradený v Zmluve o kúpe akcií. 

Finančný rok znamená vo vzťahu k akejkoľvek spoločnosti účtovné obdobie 
dvanástich (12) mesiacov končiace sa 31. decembra, prípadne iný 
deň podľa úpravy v súvislosti so zmenou účtovného obdobia 
príslušnej spoločnosti. 

FNM znamená Fond národného majetku Slovenskej republiky. 

Generálny riaditeľ  je najvyšší výkonný vedúci zamestnanec VSE.  

Generálny riaditeľ 
DSO 

je najvyšší výkonný vedúci zamestnanec DSO.  

Generálny riaditeľ 
spoločnosti SalesCo 

je najvyšší výkonný vedúci zamestnanec spoločnosti SalesCo. 
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Kľúčové činnosti znamená nákup elektrickej energie za účelom predaja konečným 
spotrebiteľom v Slovenskej republike, predaj elektrickej energie 
konečným spotrebiteľom ako samostatný produkt v Slovenskej 
republike a distribúcia elektrickej energie v Slovenskej republike. 

Kontrola vo vzťahu k akejkoľvek Osobe znamená oprávnenie priamo alebo 
nepriamo riadiť alebo ovplyvňovať riadenie takejto Osoby, či už na 
základe vlastníctva viac ako 50% akcií, viac ako 50% iných cenných 
papierov, s ktorými je spojené právo hlasovať, spoločenskej zmluvy 
alebo inej zmluvy o majetkovej účasti na základe ktorej majetková 
účasť predstavuje viac ako 50% základného imania alebo majetku 
príslušnej Osoby alebo na základe iných skutočností, pričom 
„Kontrolovať“ znamená vykonávať vo vzťahu k akejkoľvek osobe 
Kontrolu. 

Kontrolovaná znamená akúkoľvek osobu, v ktorej iná osoba vykonáva Kontrolu. 

Kúpna cena má význam uvedený v Zmluve o kúpe akcií. 

Ministerstvo znamená Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. 

Nenosné aktíva znamená aktíva, ktoré nie sú potrebné na kúpu, distribúciu a dodávku 
elektrickej energie zákazníkom, najmä hotely, rekreačné zariadenia a 
byty. 

Neželaná osoba znamená fyzickú osobu alebo právnickú osobu, bez ohľadu na to, či 
je registrovaná, a bez ohľadu na štátnu príslušnosť, miesto 
registrácie, pobytu alebo riadenia, alebo fyzickú osobu alebo 
právnickú osobu Kontrolovanú fyzickou osobou alebo právnickou 
osobou, ktorá (i) spáchala a bola právoplatne odsúdená za úmyselný 
trestný čin tak, ako je definovaný zákonom Slovenskej republiky č. 
300/2005 Z.z., Trestný zákon, v platnom znení, alebo akýmikoľvek 
príslušnými trestnými zákonmi Spolkovej republiky Nemecko, (ii) je 
hľadaná na základe medzinárodného zatykača alebo inak 
INTERPOLom alebo inou podobnou medzinárodnou policajnou 
organizáciou, (iii) pochádza zo štátu, na ktorý boli uvalené sankcie 
Organizáciou spojených národov alebo inou medzinárodnou 
organizáciou, ktorej členom je Slovenská republika, a to počas celej 
doby, po ktorú je sankcia platná, (iv) je platobne neschopná alebo v 
úpadku a nie je schopná splácať svoje dlhy v čase ich splatnosti, 
alebo (v) má takého člena štatutárneho orgánu, ktorý bol odsúdený za 
trestný čin, a to až dovtedy, kým tento člen bude vykonávať takúto 
funkciu. 

Obchodný plán DSO  znamená obchodný plán DSO, ktorý obsahuje projektovanú súvahu, 
výkaz ziskov a strát a výkaz cash-flow, vrátane odhadu požiadaviek 
na obežný kapitál a investičné výdavky týkajúce sa najväčších 
položiek alebo projektov spolu s podkladovými detailmi 

Obchodný plán 
spoločnosti SalesCo 

znamená obchodný plán spoločnosti SalesCo, ktorý obsahuje 
projektovanú súvahu, výkaz ziskov a strát a výkaz cash-flow, vrátane 
odhadu požiadaviek na obežný kapitál a investičné výdavky týkajúce 
sa najväčších položiek alebo projektov spolu s podkladovými detailmi. 
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Obchodný zákonník je zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších 
predpisov. 

Oddelené činnosti znamenajú akékoľvek transakcie, ktoré sú uzatvorené alebo ktoré 
majú byť uzatvorené zo strany DSO ohľadom prevádzky, údržby 
alebo rozvoja distribučnej sústavy 

(a) ohľadne ktorých Zákon o energetike požaduje nezávislosť DSO 
od VSE v rozhodovacích právomociach; alebo 

(b) ohľadom ktorých je DSO povinné zachovávať dôvernosť podľa 
Zákona o energetike a nie je ich oprávnené sprístupniť VSE. 

Osoba znamená fyzickú osobu alebo akýkoľvek súkromnú právnickú osobu 
alebo verejný orgán, napríklad spoločnosť, všeobecné partnerstvo, 
spoločný podnik, komanditná spoločnosť, spoločnosť s ručením 
obmedzeným, trust, obchodné združenie, skupina konajúca v zhode 
alebo akákoľvek osoba konajúca v zastúpení. 

Oznámenie o spore má význam uvedený v odseku 24.2. 

Perspektívny 
nadobúdateľ 

má význam uvedený v odseku 16.1(c), odseku 16.4 (b) alebo odseku 
16.5, podľa okolností. 

Perspektívny 
prevodca 

má význam uvedený v odseku 16.4.(b) alebo odseku 16.5, podľa 
okolností. 

Pravidlá má význam uvedený v odseku 24.2. 

Pracovný deň znamená deň, ktorý je pracovným dňom pre banky v Spolkovej 
republike Nemecko a v Slovenskej republike, s výnimkou sobôt a 
nedieľ. 

Predstavenstvo znamená predstavenstvo VSE. 

Predstavenstvo DSO znamená predstavenstvo DSO. 

Predstavenstvo 
spoločnosti SalesCo 

znamená predstavenstvo spoločnosti SalesCo. 

Pridružená osoba je v súvislosti s akoukoľvek Osobou akákoľvek iná Osoba, ktorá 
priamo alebo nepriamo, prostredníctvom jedného alebo viacerých 
sprostredkovateľov, túto Osobu Kontroluje, je touto Osobou 
Kontrolovaná, alebo je s touto Osobou spoločne Kontrolovaná. V 
prípade, že určitá Osoba priamo vlastní viac než päťdesiat percent 
(50%) základného imania, cenných papierov, s ktorými je spojené 
právo hlasovať, obchodného podielu, či iných majetkových podielov 
inej Osoby, takéto Osoby budú považované za pridružené. 

Primeraná trhová 
cena 

znamená primeranú trhovú hodnotu stanovenú na základe metódy 
diskontovaného cash-flow stanovenú v dobrej viere Určujúcou 
osobou. 

SalesCo znamená VSE Development, a.s., akciovú spoločnosť založenú 
a existujúcu podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so sídlom 
Mlynská 31, 042 91 Košice, Slovenská republika, IČO: 44 483 767, 
zapísanú v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, 
oddiel Sa, vložka č. 1628/V. 
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Skupina VSE znamená VSE, DSO, SalesCo a Dcérske spoločnosti. 

Spoločnosť skupiny 
VSE 

znamená akúkoľvek spoločnosť Skupiny VSE. 

Spor má význam uvedený v odseku 24.2. 

Stanovy DSO sú Stanovy DSO uvedené v Prílohe C tejto Zmluvy v znení 
prípadných zmien schválených Valným zhromaždením DSO. 

Stanovy spoločnosti 
SalesCo 

sú stanovy spoločnosti SalesCo uvedené v Prílohe D tejto Zmluvy 
v znení zmien schválených Valným zhromaždením spoločnosti 
SalesCo. 

Štátny akcionár znamená FNM, Ministerstvo, Verejnú inštitúciu alebo ich prípadného 
nástupcu, pokiaľ je takáto osoba vlastníkom alebo držiteľom Akcií 
alebo vykonáva právo Akcionára VSE. 

Strana/y znamená Ministerstvo, FNM alebo Strategického partnera alebo ich 
prípadných nástupcov podľa tejto Zmluvy. 

Strategický partner je RWE Beteiligungsverwaltung Ausland GmbH, akýkoľvek nástupca 
alebo akákoľvek Pridružená osoba, ktorá riadne nadobudne všetky 
Akcie Strategického partnera na základe tejto Zmluvy a stane sa tak 
Stranou tejto Zmluvy prostredníctvom podpísania listiny o pristúpení 
podľa odseku 16.6 (b), pokiaľ je takáto osoba vlastníkom alebo 
držiteľom Akcií alebo vykonáva právo Akcionára VSE. 

Strategický plán znamená výhľadový podnikateľský plán na prevádzku a vedenie VSE 
tak, ako je uvedené v odseku 15.6 (a). 

Strategický plán DSO znamená výhľadový podnikateľský plán na prevádzku a vedenie DSO 
tak, ako je uvedené v odseku 15.7 (a). 

Ťarcha znamená akékoľvek záložné právo na nehnuteľnosti, záložné právo 
(fixné alebo pohyblivé), záložné právo na hnuteľný majetok, vecné 
bremeno, zodpovednosť (vrátane akýchkoľvek podmienených 
záväzkov), hypotéku, nárok, najmä nárok ľubovoľnej tretej strany 
alebo spor, zadržanie vlastníckeho práva alebo zmluvu o 
podmienenom predaji, kúpu na splátky alebo zmluvu o kúpe na 
splátky, opčné právo, zmluvu o hlasovaní, rozsudok, obmedzenie 
prevodu, právo prvého odmietnutia či iné predkupné právo, právo na 
upísanie, užívanie alebo vlastníctvo, podriadenie sa ľubovoľnému 
právu inej Osoby zabezpečením platby dlhu či iného záväzky a 
akékoľvek iné ťarchy akejkoľvek povahy bez ohľadu na to, či 
vyplývajú zo zmluvy, zo zákona či inak. 

Tretia etapa znamená tretiu etapu Európskej hospodárskej a menovej únie podľa 
Zmluvy o vytvorení Európskeho spoločenstva v znení neskorších 
dodatkov. 

Určujúca osoba znamená medzinárodne uznávanú účtovnícku spoločnosť, spoločnosť 
manažérskych konzultantov, audítorskú spoločnosť alebo investičnú 
banku schválenú uznesením Valného zhromaždenia, alebo ak takýto 
súhlas nie je udelený do štrnástich (14) dní od doručenia oznámenia 
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akejkoľvek Strany ostatným Stranám vyzývajúceho na schválenie 
takéhoto uznesenia, osoba vybratá na základe žiadosti ktorejkoľvek 
Strany prezidentom Institute of Chartered Accountants in England and 
Wales. 

URSO znamená Úrad pre reguláciu sieťových odvetví zriadený zákonom č. 
250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach. 

Valné zhromaždenie znamená valné zhromaždenie VSE, zložené a konané v súlade s 
Doplnenými Stanovami VSE a relevantnými ustanoveniami 
slovenských zákonov. 

Valné zhromaždenie 
DSO 

znamená valné zhromaždenie DSO, zložené a konané v súlade so 
Stanovami DSO a relevantnými ustanoveniami slovenských zákonov. 

Valné zhromaždenie 
spoločnosti SalesCo 

znamená valné zhromaždenie spoločnosti SalesCo, zložené 
a konané v súlade so Stanovami spoločnosti SalesCo a relevantnými 
ustanoveniami slovenských zákonov. 

Verejná ponuka znamená ponuku akcií, vymeniteľných dlhopisov alebo iných cenných 
papierov alebo investičných nástrojov oprávňujúcich ich držiteľa k 
všetkým právam spojených s akciami alebo právam, ktoré s akciami 
súvisia, neurčeným a neprepojeným, Osobám prostredníctvom 
umiestnenia cenných papierov na kapitálovom trhu. 

Verejné inštitúcie znamená vládu Slovenskej republiky, ministerstvá a ďalšie ústredné 
orgány štátnej správy, FNM a/alebo akýkoľvek ich odbor alebo ich inú 
organizačnú jednotku alebo ich Kontrolujúcu Osobu. 

VSE znamená Východoslovenská energetika a.s., akciová spoločnosť, 
založená a existujúca podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, 
so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, Slovenská republika, IČO 36 
211 222, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, 
Oddiel Sa, vložka číslo 1203/V. 

Vyhradené záležitosti znamená vyhradené záležitosti Dozornej rady tak, ako je uvedené v 
odseku 7.3 (b). 

Vyhradené záležitosti 
DSO 

znamená vyhradené záležitosti Dozornej rady DSO, ktoré sú uvedené 
v odseku 10.3 (b). 

Vyhradené záležitosti 
spoločnosti SalesCo 

znamená vyhradené záležitosti Dozornej rady spoločnosti SalesCo, 
ktoré sú uvedené v odseku 13.3 (b). 

Základné imanie znamená základné imanie VSE, ktoré v deň uzavretia tejto Zmluvy 
dosahuje výšku 111 617 970 EUR (stojedenásť miliónov 
šesťstosedemnásťtisíc deväťstosedemdesiat eur). 

Zákon o energetike  znamená zákon SR č. 251/2012 Z.z. o energetike a zmene niektorých 
zákonov, v aktuálnom znení. 

Zákon o privatizácii znamená zákon SR č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku 
štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov. 

Zmluva znamená túto Zmenenú Akcionársku Zmluvu vrátane jej príloh a 
dodatkov, pričom každá príloha i dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť 
tejto Zmluvy. 
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Zmluva medzi 
Pridruženými 
osobami 

je každá zmluva, vrátane jej doplnkov, a bez ohľadu na ich formu, 
uzatvorená medzi VSE alebo akoukoľvek jej Pridruženou osobou na 
jednej strane a Strategickým partnerom alebo akýmkoľvek 
akcionárom alebo akýmkoľvek z ich nástupcov alebo ich Pridruženou 
osobou na druhej strane. 

Zmluva o kúpe akcií je zmluva uvedená v úvodných ustanoveniach tejto Zmluvy. 

 

1.2 Výklad 

Pri výklade tejto Zmluvy, pokiaľ nie je v Zmluve upravené inak, alebo pokiaľ z kontextu tejto 
Zmluvy nevyplýva niečo iné: 

(a) pojmy v jednotnom čísle zahŕňajú aj tvary v množnom čísle a naopak; 

(b) odkaz na článok, odsek alebo prílohu je odkazom na článok, odsek alebo prílohu 
tejto Zmluvy; a 

(c) nadpisy článkov a odsekov sa uvádzajú len pre lepšiu orientáciu a nepredstavujú 
súčasť zmluvy a žiadnym spôsobom neovplyvňujú význam alebo interpretáciu tejto 
Zmluvy. 

ČLÁNOK 2 
Stanovy a výkon práv 

2.1 Vzťah medzi FNM a Ministerstvom 

Na účely tejto Zmluvy môže Ministerstvo a FNM vykonávať akékoľvek práva akcionára 
podľa zmluvy medzi FNM a Ministerstvom zo dňa 8. marca 2002, ktorá tvorí Prílohu B tejto 
Zmluvy. V prípade akýchkoľvek pochybností či príslušné akcionárske práva môžu byť 
vykonávané Ministerstvom alebo FNM, Ministerstvo a FNM budú vykonávať takéto práva 
spoločne a nerozdielne. 

2.2 Prijatie 

Strany sa dohodli, že doplnia súčasné stanovy VSE v súlade s podmienkami tejto Zmluvy 
tak, aby Doplnené Stanovy VSE plne odrážali podmienky tejto Zmluvy, a to v rozsahu, ako 
to umožňujú kogentné ustanovenia slovenských právnych predpisov. V zmysle Zmluvy o 
kúpe akcií FNM a Ministerstvo, podľa potreby, podniknú také úkony a zabezpečia, aby ich 
zástupcovia podnikli také úkony, ktoré sú oprávnene požadované alebo potrebné na 
registráciu rozhodnutia Valného zhromaždenia o prijatí Doplnených Stanov VSE 
príslušným orgánom. Strany sú taktiež povinné, v rozsahu svojich právomocí, v súlade s 
touto Zmluvou, Doplnenými Stanovami VSE a Stanovami spoločnosti SalesCo podniknúť 
všetky potrebné kroky, ktoré budú viesť k vytvoreniu spoločnosti SalesCo ako plne 
funkčnej spoločnosti na predaj elektriny. 

2.3 Výkon práv 

Strany budú vykonávať svoje práva podľa tejto Zmluvy a Doplnených Stanov VSE ako 
Akcionári, vrátane hlasovania prostredníctvom všetkých svojich príslušných Akcií tak, aby 
dosiahli zamýšľaný účinok každého z ustanovení Doplnených Stanov VSE a tejto Zmluvy. 
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2.4 Zaručenie práv  

Bez ohľadu na úhrnný podiel jednotlivých Akcionárov alebo všetkých Akcionárov na 
Základnom imaní budú Akcionári hlasovať v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy tak, aby 
zabezpečili (do tej miery, ako sú Akcionári toto schopní zabezpečiť), že každý Akcionár 
bude aj naďalej požívať práva a plniť záväzky, ktoré vyplývajú z tejto Zmluvy. 

2.5 Neplatnosť ustanovení 

Ak (i) sa na základe konečného rozhodnutia súdu príslušnej jurisdikcie stane niektoré 
ustanovenie alebo viaceré ustanovenia Doplnených Stanov VSE alebo tejto Zmluvy 
neplatné, alebo (ii) súdne rozhodnutie potrebné pre nadobudnutie účinnosti Doplnených 
Stanov VSE alebo tejto Zmluvy nebude vydané, Strany podniknú všetky kroky v rámci ich 
právomocí, najmä využijú hlasovacie práva, aby dosiahli také úpravy Doplnených Stanov 
VSE alebo tejto Zmluvy, ktoré každému Akcionárovi poskytnú taký istý prospech v rozsahu 
povolenom právnymi predpismi, ako mal byť Akcionárom poskytnutý neplatnými 
ustanoveniami Doplnených Stanov VSE alebo tejto Zmluvy, a ktorý umožní, aby sa plne 
uplatnili zámery Strán, s ktorými Strany uzatvárali túto Zmluvu. 

2.6 Nesúlad s Doplnenými Stanovami VSE, Stanovami DSO alebo Stanovami spoločnosti 
SalesCo 

V prípade akéhokoľvek nesúladu medzi ustanoveniami tejto Zmluvy a ustanoveniami 
Doplnených Stanov VSE, Stanov DSO alebo Stanov spoločnosti SalesCo, a pokiaľ táto 
Zmluva neustanovuje inak, ustanovenia tejto Zmluvy budú rozhodujúce s tým, že Strany, v 
rozsahu svojich právomocí, vykonajú akékoľvek a všetky primerané kroky, výsledkom 
ktorých bude zmena Doplnených Stanov VSE, Stanov DSO alebo Stanov spoločnosti 
SalesCo, a zabezpečia podľa požiadaviek, aby Doplnené Stanovy VSE, Stanovy DSO 
alebo Stanovy spoločnosti SalesCo odrážali ustanovenia tejto Zmluvy, s výnimkou, kedy 
nie je možné zosúladiť Doplnené Stanovy VSE, Stanovy DSO alebo Stanovy spoločnosti 
SalesCo a túto Zmluvu v dôsledku kogentných ustanovení príslušných právnych predpisov. 
V prípade takéhoto nesúladu medzi Doplnenými Stanovami VSE, Stanovami DSO alebo 
Stanovami spoločnosti SalesCo a ustanoveniami tejto Zmluvy budú Strany povinné konať 
v súlade s právnymi predpismi tak, aby dosiahli účel ustanovení tejto Zmluvy. 

ČLÁNOK 3 
Prehlásenia a záruky 

3.1 Prehlásenia FNM a Ministerstva 

(a) Oprávnenie a riadne podpísanie 

FNM a Ministerstvo sú oprávnené podpísať a doručiť túto Zmluvu, plniť záväzky 
podľa tejto Zmluvy a uskutočniť transakcie touto Zmluvou zamýšľané. Pre túto 
Zmluvu boli získané všetky potrebné oprávnenia, bola riadne podpísaná a 
doručená zo strany FNM a Ministerstva a zakladá právoplatné záväzky FNM a 
Ministerstva, vymáhateľné voči FNM a Ministerstvu v súlade s jej podmienkami. 

(b) Vylúčenie porušenia 

Podpísanie alebo doručenie tejto Zmluvy FNM a Ministerstvom, ani uskutočnenie 
transakcií ňou zamýšľaných (i) neporušuje žiadnu podstatnú zmluvu, záväzok, 
rozsudok alebo príkaz, ktorých je FNM alebo Ministerstvo stranou, ani (ii) 
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neporušuje žiadny zákon či iný právny predpis, ktoré sa vzťahujú na FNM alebo 
Ministerstvo. 

(c) Súdne spory 

S výnimkou toho, čo bolo zverejnené Strategickému partnerovi, neexistuje žiadny 
neurovnaný podstatný nárok, žaloba, konanie, rozhodcovské konanie, šetrenie 
alebo pojednávanie ani, podľa vedomostí FNM alebo Ministerstva, takéto nehrozí, 
pred akýmkoľvek súdom alebo správnym orgánom alebo úradom či súkromným 
arbitrážnym súdom vedené proti FNM alebo Ministerstvu, ktoré by sa týkali 
transakcií zamýšľaných touto Zmluvou. 

(d) Schválenia/Súhlasy 

Okrem tých súhlasov a schválení, ktoré sú uvedené v Zmluve o kúpe akcií alebo 
ktoré už boli získané ku dňu tejto Zmluvy sa nevyžaduje žiaden iný súhlas alebo 
schválenie žiadneho štátneho alebo iného orgánu na to, aby oprávnili FNM a 
Ministerstvo uzatvoriť túto Zmluvu alebo plniť záväzky podľa tejto Zmluvy. 

3.2 Prehlásenia Strategického partnera 

(a) Oprávnenie a riadne podpísanie 

Strategický partner je oprávnený podpísať a doručiť túto Zmluvu, plniť záväzky 
podľa tejto Zmluvy a uskutočniť transakcie ňou zamýšľané. Pre túto Zmluvu boli 
získané všetky potrebné oprávnenia, bola riadne podpísaná a doručená 
Strategickým partnerom, a zakladá právoplatné záväzky Strategického partnera, 
vymáhateľné voči Strategickému partnerovi v súlade s jej podmienkami. 

(b) Vylúčenie porušenia 

Podpísanie alebo doručenie tejto Zmluvy Strategickým partnerom ani uskutočnenie 
transakcií ňou zamýšľaných (i) neporušuje žiadnu podstatnú zmluvu, záväzok, 
rozsudok alebo príkaz, ktorých je Strategický partner stranou, ani (ii) neporušuje 
žiadny zákon či iný právny predpis, ktoré sa vzťahujú na Strategického partnera. 

(c) Súdne spory 

Neexistuje žiadny neurovnaný podstatný nárok, žaloba, konanie, rozhodcovské 
konanie, šetrenie alebo pojednávanie ani, podľa vedomostí Strategického partnera, 
takéto nehrozí, pred akýmkoľvek súdom či iným štátnym orgánom alebo úradom či 
súkromným arbitrážnym súdom vedené proti Strategickému partnerovi, ktoré by sa 
týkali transakcií zamýšľaných touto Zmluvou. 

(d) Schválenia/Súhlasy 

Okrem tých súhlasov a schválení, ktoré sú uvedené v Zmluve o kúpe akcií alebo 
ktoré už boli získané ku dňu tejto Zmluvy, sa nevyžaduje žiaden iný súhlas alebo 
schválenie žiadneho štátneho alebo iného orgánu na to, aby oprávnili 
Strategického partnera uzatvoriť túto Zmluvu alebo plniť záväzky podľa tejto 
Zmluvy. 
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ČLÁNOK 4 
Riadenie VSE, DSO a spoločnosti SalesCo 

4.1 Riadenie VSE 

VSE bude riadená v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy a Doplnených Stanov VSE. 
Každá zo Strán bude tak, aby ustanovenia tejto Zmluvy boli plne účinné a v rozsahu 
povolenom príslušnými právnymi predpismi: 

(a) vykonávať svoje hlasovacie práva na Valnom zhromaždení v súlade s 
podmienkami tejto Zmluvy;  

(b) zabezpečí, aby Členovia Predstavenstva navrhnutí touto Stranou hlasovali na 
zasadnutí Predstavenstva v súlade s podmienkami tejto Zmluvy; a 

(c) zabezpečí, aby Členovia Dozornej rady navrhnutí touto Stranou hlasovali na 
zasadnutí Dozornej rady v súlade s podmienkami tejto Zmluvy. 

4.2 Riadenie DSO 

DSO bude riadené v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy a Stanovami DSO. Každá zo 
Strán s cieľom, aby ustanovenia tejto Zmluvy boli plne účinné a v rozsahu povolenom 
príslušnými právnymi predpismi: 

(a) zabezpečí, aby Členovia Predstavenstva DSO navrhnutí príslušnou Stranou konali 
v súlade s podmienkami tejto Zmluvy;  

(b) zabezpečí, aby Členovia Dozornej rady DSO navrhnutí touto Stranou hlasovali na 
zasadnutí Dozornej rady DSO v súlade s podmienkami tejto Zmluvy; a 

(c) zabezpečí, aby Členovia Predstavenstva navrhnutí príslušnou Stranou vykonávali 
svoje hlasovacie práva na Valnom zhromaždení DSO v súlade s podmienkami tejto 
Zmluvy. 

4.3 Riadenie spoločnosti SalesCo 

Spoločnosť SalesCo bude riadená v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy a Stanovami 
spoločnosti SalesCo. Každá zo Strán s cieľom, aby ustanovenia tejto Zmluvy boli plne 
účinné a v rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi: 

(a) zabezpečí, aby Členovia Predstavenstva spoločnosti SalesCo navrhnutí príslušnou 
Stranou konali v súlade s podmienkami tejto Zmluvy; a 

(b) zabezpečí, aby Členovia Dozornej rady spoločnosti SalesCo navrhnutí touto 
Stranou hlasovali na zasadnutí Dozornej rady spoločnosti SalesCo v súlade s 
podmienkami tejto Zmluvy; a 

(c) zabezpečí, aby Členovia Predstavenstva navrhnutí príslušnou Stranou vykonávali 
svoje hlasovacie práva na Valnom zhromaždení spoločnosti SalesCo v súlade s 
podmienkami tejto Zmluvy. 



Reg. č.: 148/2014-2050-3020 

13 

ČLÁNOK 5 
Valné zhromaždenie 

5.1 Valné zhromaždenie 

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom VSE. Má výhradnú právomoc vo všetkých 
záležitostiach vyplývajúcich z Obchodného zákonníka a z odseku 5.2. Pozvánka na Valné 
zhromaždenie sa zasiela v písomnej forme najmenej tridsať (30) dní pred dátumom 
konania, pričom Valné zhromaždenie môže zvolať ľubovoľný Akcionár. Obvykle sa Valné 
zhromaždenie koná jedenkrát za rok v priestoroch VSE v Košiciach, alebo v taký iný deň a 
na takom inom mieste, na ktorom sa Akcionári dohodnú. 

Valné zhromaždenie bude uznášaniaschopné ak budú prítomní akcionári držiaci Akcie, 
ktorých úhrnná nominálna hodnota predstavuje dve tretiny základného imania VSE. Ak 
Valné zhromaždenie nebude uznášaniaschopné, zvolá sa náhradné Valné zhromaždenie 
do štyroch týždňov s rovnakým programom, ktoré bude uznášaniaschopné bez ohľadu na 
kvórum. 

5.2 Oprávnenia Valného zhromaždenia 

S výhradou odseku 5.1, Štátny akcionár a Strategický partner sa dohodli, že budú 
postupovať tak, aby sa všetky rozhodnutia, najmä rozhodnutia uvedené v tomto odseku 
5.2, prijímali výlučne na základe výslovného jednohlasného súhlasu Štátneho akcionára a 
Strategického partnera na Valnom zhromaždení (pre odstránenie akýchkoľvek pochybností 
obe Strany uznávajú, že absencia Štátneho akcionára alebo Strategického partnera na 
Valnom zhromaždení alebo zdržanie sa hlasovania na Valnom zhromaždení sa za takýto 
súhlas nepovažujú): 

(a) zmena obchodného mena VSE; 

(b) zmena Doplnených Stanov VSE; 

(c) zvýšenie alebo zníženie Základného imania; 

(d) vydanie Akcií, dlhopisov, opcií alebo iných cenných papierov alebo investičných 
nástrojov zakladajúcich akékoľvek právo na upísanie alebo na vlastníctvo Akcií, 
udelenie akéhokoľvek práva na nadobudnutie Akcií alebo nadobudnutie 
akýchkoľvek Akcií spoločnosťou VSE; 

(e) prijatie akéhokoľvek uznesenia na zrušenie VSE; 

(f) zmena formy a podoby Akcií; 

(g) v súlade s odsekom 15.9, schválenie vyplatenia dividend alebo iné podobné 
rozdelenie; 

(h) nakladanie s podnikom VSE alebo časťou podniku VSE alebo iné oddelenie časti 
podniku VSE, ak taká časť podniku predstavuje aspoň dvadsať percent (20%) 
obratu, zamestnancov, alebo zisku VSE (vrátane, aby sa predišlo pochybnostiam 
vkladu podniku a/alebo takej časti podniku predstavujúcej najmenej 20% obratu, 
zamestnancov alebo zisku Spoločnosti do základného imania inej obchodnej 
spoločnosti); 

(i) zrušenie, rozdelenie, zlúčenie alebo premena právnej formy VSE; 

(j) Verejná ponuka; 
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(k) voľba, odvolanie alebo nahradenie Členov Predstavenstva a Členov Dozornej rady 
s výnimkou Členov Dozornej rady, ktorí zo zákona musia byť volení 
zamestnancami VSE; 

(l) rozhodnutia týkajúce sa Vyhradených záležitostí neschválených alebo 
zamietnutých Dozornou radou; 

(m) prevod Akcií; 

(n) výber Určujúcej osoby;  

(o) súhlas s vykonaním vyššie uvedených úkonov;  

(p) udelenie predchádzajúceho súhlasu s nasledovnými záležitosťami týkajúcimi sa 
DSO pokiaľ nespadajú do kategórie Oddelených činností: 

(i) zmena obchodného mena DSO; 

(ii) zmena Stanov DSO; 

(iii) zvýšenie alebo zníženie základného imania DSO; 

(iv) vydanie Akcií DSO, dlhopisov, opcií alebo iných cenných papierov alebo 
investičných nástrojov zakladajúcich akékoľvek právo na upísanie alebo na 
vlastníctvo Akcií DSO, udelenie akéhokoľvek práva na nadobudnutie Akcií 
DSO alebo nadobudnutie akýchkoľvek Akcií DSO spoločnosťou DSO;  

(v) prijatie akéhokoľvek uznesenia na zrušenie DSO; 

(vi) uskutočnenie Verejnej ponuky zo strany DSO; 

(vii) zmena formy a podoby Akcií DSO, zmena práv spojených s akciami DSO; 

(viii) rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém, alebo 
rozhodnutie o nevyplatení zisku alebo tantiém v DSO (vrátane, aby sa 
predišlo pochybnostiam schválenie vyplatenia dividend alebo iné podobné 
rozdelenie v DSO); 

(ix) nakladanie s podnikom DSO alebo nakladanie s akoukoľvek časťou 
podniku DSO, ktorá predstavuje aspoň dvadsať percent (20%) obratu, 
zamestnancov alebo zisku DSO alebo iným oddelením takej časti podniku 
DSO (vrátane, aby sa predišlo pochybnostiam vkladu podniku a/alebo DSO 
alebo akejkoľvek jej časti do základného imania inej obchodnej 
spoločnosti); 

(x) zrušenie, rozdelenie, zlúčenie alebo premena právnej formy DSO; 

(xi) voľba, odvolanie alebo nahradenie členov Predstavenstva DSO a Členov 
Dozornej rady DSO s výnimkou Členov Dozornej rady DSO, ktorí musia byť 
zo zákona volení zamestnancami DSO; 

(xii) akýkoľvek prevod Akcií DSO alebo zriadenie záložného práva k 
akýmkoľvek Akciám DSO; 

(xiii) schválenie Obchodného plánu DSO a akýchkoľvek zmien a dodatkov 
Obchodného plánu DSO; 

(xiv) akékoľvek obchodné rozhodnutia DSO, v súvislosti so záležitosťou DSO 
alebo sériou záležitostí DSO (i) výslovne neuvedenou v Obchodnom pláne 
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DSO a ktorej, resp. ktorých hodnota predstavuje 3 000 000 EUR (tri milióny 
eur) a viac alebo (ii) výslovne uvedenou v Obchodnom pláne DSO pričom 
jej alebo ich hodnota sa od Obchodného plánu DSO odchyľuje o sumu 
3 000 000 EUR (tri milióny eur) a viac; a 

(xv) rozhodnutia týkajúce sa Vyhradených záležitostí DSO neschválených alebo 
zamietnutých dozornou radou DSO.  

(q) udelenie predchádzajúceho súhlasu s nasledovnými záležitosťami týkajúcimi sa 
spoločnosti SalesCo: 

(i) zmena obchodného mena spoločnosti SalesCo; 

(ii) zmena Stanov spoločnosti SalesCo; 

(iii) zvýšenie alebo zníženie základného imania spoločnosti SalesCo; 

(iv) vydanie Akcií spoločnosti SalesCo, dlhopisov, opcií alebo iných cenných 
papierov alebo investičných nástrojov zakladajúcich akékoľvek právo na 
upísanie alebo na vlastníctvo Akcií spoločnosti SalesCo, udelenie 
akéhokoľvek práva na nadobudnutie Akcií spoločnosti SalesCo alebo 
nadobudnutie akýchkoľvek Akcií spoločnosti SalesCo spoločnosťou 
SalesCo;  

(v) prijatie akéhokoľvek uznesenia na zrušenie spoločnosti SalesCo; 

(vi) uskutočnenie Verejnej ponuky zo strany spoločnosti SalesCo; 

(vii) zmena formy a podoby Akcií spoločnosti SalesCo, zmena práv spojených s 
akciami spoločnosti SalesCo; 

(viii) rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém, alebo 
rozhodnutie o nevyplatení zisku alebo tantiém v spoločnosti SalesCo 
(vrátane, aby sa predišlo pochybnostiam schválenie vyplatenia dividend 
alebo iné podobné rozdelenie v spoločnosti SalesCo); 

(ix) nakladanie s podnikom spoločnosti SalesCo alebo nakladanie s 
akoukoľvek časťou podniku spoločnosti SalesCo, ktorá predstavuje aspoň 
dvadsať percent (20%) obratu, zamestnancov alebo zisku spoločnosti 
SalesCo alebo iným oddelením takej časti podniku spoločnosti SalesCo 
(vrátane, aby sa predišlo pochybnostiam vkladu podniku a/alebo 
spoločnosti SalesCo alebo akejkoľvek jej časti do základného imania inej 
obchodnej spoločnosti); 

(x) zrušenie, rozdelenie, zlúčenie alebo premena právnej formy spoločnosti 
SalesCo; 

(xi) voľba, odvolanie alebo nahradenie Členov Predstavenstva spoločnosti 
SalesCo a Členov Dozornej rady spoločnosti SalesCo s výnimkou Členov 
Dozornej rady spoločnosti SalesCo, ktorí musia byť zo zákona volení 
zamestnancami spoločnosti SalesCo; 

(xii) akýkoľvek prevod Akcií spoločnosti SalesCo alebo zriadenie záložného 
práva k akýmkoľvek Akciám spoločnosti SalesCo; 

(xiii) schválenie Obchodného plánu spoločnosti SalesCo a akýchkoľvek zmien a 
dodatkov Obchodného plánu spoločnosti SalesCo; 



Reg. č.: 148/2014-2050-3020 

16 

(xiv) akékoľvek obchodné rozhodnutia spoločnosti SalesCo, v súvislosti so 
záležitosťou spoločnosti SalesCo alebo sériou záležitostí spoločnosti 
SalesCo (i) výslovne neuvedenou v Obchodnom pláne spoločnosti 
SalesCo a ktorej, resp. ktorých hodnota predstavuje 3 000 000 EUR (tri 
milióny eur) a viac alebo (ii) výslovne uvedenou v Obchodnom pláne 
spoločnosti SalesCo pričom jej alebo ich hodnota sa od Obchodného plánu 
spoločnosti SalesCo odchyľuje o sumu 3 000 000 EUR (tri milióny eur) a 
viac; pričom však tieto rozhodnutia nezahŕňajú rozhodnutia o zmluvách 
uzatvorených spoločnosťou SalesCo v rámci jej bežnej obchodnej činnosti, 
(i) na základe ktorých spoločnosť SalesCo tvorí zisk (predáva elektrinu 
svojim odberateľom) a (ii) na základe ktorých spoločnosť SalesCo 
nakupuje elektrinu (vrátane aby sa predišlo pochybnostiam doplnkových 
zmlúv s prevádzkovateľmi infraštruktúry a organizátormi trhu, ktoré sú 
potrebné na uskutočnenie takéhoto predaja alebo nákupu elektriny); 

(xv) rozhodnutia týkajúce sa Vyhradených záležitostí spoločnosti SalesCo 
neschválených alebo zamietnutých Dozornou radou spoločnosti SalesCo.  

(xvi) pokým sa na spoločnosť SalesCo vzťahuje § 756a Obchodného zákonníka 
alebo akýkoľvek právny predpis platný v Slovenskej republike, ktorý ho 
v budúcnosti nahradí, (i) schválenie akéhokoľvek návrhu ceny alebo iného 
návrhu v konaní o cenovej regulácii vo vzťahu k dodávke elektriny; a (ii) 
schválenie prevodu právomoci schváliť návrhy cien alebo iné návrhy 
v konaní o cenovej regulácii z Valného zhromaždenia spoločnosti SalesCo 
na Predstavenstvo spoločnosti SalesCo. 

Ak dôjde k prevodu Akcií na základe tejto Zmluvy, napríklad prevod Akcií podľa odseku 
16.2 tak, že vo VSE budú viac než dvaja Akcionári, akékoľvek rozhodnutie na Valnom 
zhromaždení ohľadom vyššie uvedených záležitostí musí byť schválené dvojtretinovou 
väčšinou Akcií. 

ČLÁNOK 6 
Predstavenstvo 

6.1 Zloženie Predstavenstva 

(a) Predstavenstvo sa bude skladať z piatich (5) Členov Predstavenstva, vrátane 
predsedu Predstavenstva a podpredsedu Predstavenstva, pričom každý Člen 
Predstavenstva bude nominovaný a zvolený v súlade s odsekom 5.2 a s týmto 
odsekom 6.1 na obdobie štyroch (4) rokov; 

(b) Strategický partner bude oprávnený nominovať troch (3) z piatich (5) Členov 
Predstavenstva, vrátane predsedu Predstavenstva, a Štátny akcionár bude 
oprávnený nominovať dvoch (2) z piatich (5) Členov Predstavenstva, vrátane 
podpredsedu Predstavenstva. 

(c) Ak Akcionár kedykoľvek požiada o (i) odvolanie Člena Predstavenstva, ktorého 
navrhol, alebo (ii) o voľbu kandidáta na miesto uvoľnené z akéhokoľvek dôvodu 
odchodom Člena Predstavenstva nominovaného tým istým Akcionárom, potom 
Akcionári budú bez meškania hlasovať na Valnom zhromaždení tak, aby 
zabezpečili takéto odvolanie alebo voľbu takéhoto nového kandidáta. Akcionári sa 
budú písomne navzájom informovať o Osobách, ktoré zamýšľajú vymenovať 
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najmenej desať (10) Pracovných dní pred dátumom akéhokoľvek Valného 
zhromaždenia Akcionárov VSE, na ktorom takíto menovaní kandidáti budú 
schválení za Členov Predstavenstva. 

(d) Každý Člen Predstavenstva vybraný Akcionárom (i) musí spĺňať všeobecné 
požiadavky požadované od člena štatutárneho orgánu spoločnosti podľa 
slovenského právneho poriadku a (ii) musí mať príslušné vzdelanie a profesionálne 
riadiace schopnosti v príslušnom odvetví. 

6.2 Rozhodovanie Predstavenstva 

Predstavenstvo môže prijímať rozhodnutia v mene VSE týkajúce sa všetkých záležitostí 
súvisiacich s VSE, ktoré nie sú vyhradené do pôsobnosti Valného zhromaždenia alebo 
Dozornej rady Doplnenými Stanovami VSE, touto Zmluvou alebo slovenskými právnymi 
predpismi. Právomoci Predstavenstva zahŕňajú, okrem iného, výkon práv Akcionára DSO 
v DSO a výkon práv Akcionára spoločnosti SalesCo v spoločnosti SalesCo, za podmienky 
udelenia predchádzajúceho súhlasu Valného zhromaždenia, pokiaľ sa taký súhlas 
vyžaduje podľa odsekov 5.2(p) a 5.2(g).  

Ktorýkoľvek dvaja (2) Členovia Predstavenstva budú oprávnení zaväzovať VSE, vždy na 
základe pripojenia dvoch podpisov k príslušnému dokumentu. Predstavenstvo môže prijať 
rozhodnutie v akejkoľvek záležitosti za prítomnosti aspoň troch (3) Členov Predstavenstva 
(vrátane jedného (1) Člena Predstavenstva navrhnutého Štátnym akcionárom a dvoch (2) 
Členov Predstavenstva navrhnutých Strategickým partnerom). Ak sa žiadny Člen 
Predstavenstva menovaný Štátnym akcionárom nezúčastní riadne zvolaného zasadnutia, 
bude toto zasadnutie odložené a znova zvolané. Ak sa žiadny Člen Predstavenstva 
menovaný Štátnym akcionárom nezúčastní následného riadne zvolaného zasadnutia 
Predstavenstva, uvedené požiadavky uznášaniaschopnosti sa v prípade druhého z týchto 
zasadnutí nepoužijú a Predstavenstvo bude uznášaniaschopné v prípade, ak budú 
prítomní ktoríkoľvek traja (3) Členovia Predstavenstva. Predstavenstvo prijíma rozhodnutie 
o akejkoľvek záležitosti na základe uznesenia prijatého jednoduchou väčšinou prítomných 
Členov Predstavenstva. Predseda Predstavenstva nebude mať rozhodujúci hlas. 

6.3 Zasadnutia Predstavenstva 

Zasadnutia Predstavenstva budú zvolávané predsedom Predstavenstva a budú sa konať 
aspoň raz mesačne. Zasadnutie Predstavenstva je platne zvolané, ak (i) boli Členovia 
Predstavenstva o zasadnutí písomne informovaní aspoň sedem (7) Pracovných dní 
vopred, s výnimkou prípadu, ak sa Člen Predstavenstva, ktorý sa zasadnutia nezúčastnil, 
tohto práva v každom konkrétnom prípade vopred písomne vzdal a (ii) miestom zasadania 
je sídlo VSE v Košiciach, s výnimkou prípadu, ak sa všetci Členovia Predstavenstva tohto 
práva v konkrétnom prípade písomne vzdali. Pokiaľ s tým všetci Členovia Predstavenstva 
vopred výslovne súhlasia, môže sa v rozsahu povolenom právnymi predpismi zasadnutie 
Predstavenstva konať aj formou: (i) písomného vyjadrenia, (ii) s použitím faxu alebo 
elektronickej pošty alebo (iii) s použitím vhodnej telekomunikačnej techniky umožňujúcej 
hlasové alebo vizuálne a hlasové spojenie na diaľku a v reálnom čase. Predseda 
Predstavenstva je povinný zvolať zasadnutie Predstavenstva na žiadosť ktoréhokoľvek 
Člena Predstavenstva tak, aby sa konalo najneskôr do siedmich (7) Pracovných dní od 
doručenia žiadosti. 
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ČLÁNOK 7 
Dozorná rada 

7.1 Zloženie Dozornej rady 

(a) Dozorná rada sa skladá z deviatich (9) Členov Dozornej rady, vrátane predsedu a 
podpredsedu Dozornej rady nominovaných a zvolených v súlade s odsekom 5.2 a 
s týmto odsekom 7.1 na obdobie štyroch (4) rokov. 

(b) Z deviatich (9) Členov Dozornej rady bude päť (5) Členov Dozornej rady vrátane 
predsedu Dozornej rady nominovaných Štátnym akcionárom. Podpredseda 
Dozornej rady bude nominovaný Strategickým partnerom. Zostávajúci traja (3) 
Členovia Dozornej rady budú volení zamestnancami VSE. 

(c) Ak Akcionár požiada o (i) odvolanie Člena Dozornej rady, ktorého navrhol, alebo (ii) 
o voľbu kandidáta na miesto uvoľnené z akéhokoľvek dôvodu odchodom Člena 
Dozornej rady nominovaného tým istým Akcionárom, potom Akcionári budú bez 
odkladu hlasovať na Valnom zhromaždení tak, aby zabezpečili odvolanie alebo 
voľbu takéhoto nového kandidáta. Akcionári sa budú navzájom písomne 
informovať o Osobách, ktoré zamýšľajú nominovať najmenej desať (10) 
Pracovných dní pred dátumom Valného zhromaždenia, na ktorom takíto kandidáti 
budú schválení za Členov Dozornej rady. 

(d) Každý Člen Dozornej rady vybraný príslušným Akcionárom (i) musí spĺňať 
všeobecné požiadavky požadované od členov štatutárneho orgánu spoločnosti 
podľa slovenského právneho poriadku a (ii) musí mať príslušné vzdelanie a 
profesionálne riadiace schopnosti. 

7.2 Rozhodovanie Dozornej rady 

Dozorná rada môže rozhodovať o akejkoľvek záležitosti v rámci svojich právomocí a bude 
uznášania schopná, keď bude prítomných aspoň päť (5) Členov Dozornej rady, pričom 
rozhodnutie bude platne prijaté, ak zaň hlasovala jednoduchá väčšina všetkých Členov 
Dozornej rady. Predseda Dozornej rady nebude mať rozhodujúci hlas. 

7.3 Oprávnenia a povinnosti  

(a) Dozorná rada bude mať všetky oprávnenia a povinnosti stanovené v Obchodnom 
zákonníku. 

(b) Okrem bodu (a) vyššie Dozorná rada schvaľuje alebo zamieta nasledovné 
záležitosti: 

(i) prijatie pôvodného a každého nového Strategického plánu; 

(ii) akékoľvek obchodné rozhodnutie v súvislosti so záležitosťou alebo sériou 
záležitostí: 

(A) ktoré nie je výslovne uvedené v Strategickom pláne a má alebo 
môže mať hodnotu 5 000 000 EUR (päť miliónov eur) alebo viac; 
alebo 

(B) ktoré je výslovne uvedené v Strategickom pláne, avšak hodnota 
ktorého prekračuje alebo sa odchyľuje od sumy uvedenej v 
Strategickom pláne o 5 000 000 EUR (päť miliónov eur) alebo viac; 
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(iii) založenie akéhokoľvek subjektu, ktorý by pri založení bol Dcérskou 
spoločnosťou, nadobudnutie akýchkoľvek obchodných podielov v 
akejkoľvek Dcérskej spoločnosti alebo spoločnosti, ktorá sa stane po 
akvizícii Dcérskou spoločnosťou, alebo nakladanie s akýmikoľvek 
obchodnými podielmi v akejkoľvek Dcérskej spoločnosti; 

(iv) reorganizácia alebo podstatná zmena povahy alebo predmetu 
podnikateľskej činnosti VSE; 

(v) návrh na začatie konkurzného konania alebo podobného konania pri 
platobnej neschopnosti VSE alebo akejkoľvek Dcérskej spoločnosti; 

(vi) vymenovanie, nahradenie alebo odvolanie audítorov VSE; a 

(vii) súhlas s vykonaním vyššie uvedených úkonov (spoločne “Vyhradené 
záležitosti”). 

S výnimkou stanovenou v odseku 15.6(b), ak Dozorná rada neschváli Vyhradenú 
záležitosť, takáto Vyhradená záležitosť sa predloží Valnému zhromaždeniu. 

7.4 Zasadnutia Dozornej rady 

Zasadnutia Dozornej rady budú zvolávané predsedom Dozornej rady a budú sa konať 
aspoň raz štvrťročne. Zasadnutie Dozornej rady je platne zvolané, ak (i) boli Členovia 
Dozornej rady o zasadnutí písomne informovaní aspoň sedem (7) Pracovných dní vopred, 
s výnimkou prípadu, ak sa Člen Dozornej rady, ktorý sa zasadnutia nezúčastnil tohto práva 
v každom konkrétnom prípade vopred písomne vzdal a (ii) miestom zasadnutia je sídlo 
VSE v Košiciach, s výnimkou prípadu, ak sa všetci Členovia Dozornej rady tohto práva v 
konkrétnom prípade písomne vzdali. Pokiaľ s tým všetci Členovia Dozornej rady vopred 
výslovne súhlasia, môže sa v rozsahu povolenom právnymi predpismi zasadnutie 
Dozornej rady konať aj formou: (i) písomného vyjadrenia, (ii) s použitím faxu alebo 
elektronickej pošty alebo (iii) s použitím vhodnej telekomunikačnej techniky umožňujúcej 
hlasové alebo súčasne vizuálne a hlasové spojenie na diaľku a v reálnom čase. Predseda 
Dozornej rady bude povinný zvolať zasadnutie Dozornej rady na žiadosť ktoréhokoľvek 
Člena Dozornej rady tak, aby bolo zvolané najneskôr do siedmich (7) Pracovných dní od 
doručenia žiadosti. 

7.5 Predaj Akcií tretej strane  

(a) V prípade, ak Štátny akcionár predá tretej strane (s výnimkou prostredníctvom 
Verejnej ponuky) Akcie predstavujúce menej ako 18% základného imania VSE a 
Strategický partner nadobudne nadpolovičnú väčšinu Akcií prostredníctvom 
využitia predkupného práva na takýto predaj, Štátny akcionár zabezpečí, aby jeho 
zástupcovia v Dozornej rade hlasovali spoločne a v súlade so zástupcom 
Strategického partnera vo veciach týkajúcich sa operatívnych opatrení, ktoré sú 
pre Strategického partnera podstatné: prijatie pôvodného a každého nového 
Strategického plánu, vrátane strednodobého plánovania, rozpočtu, investičného 
plánovania, úpravy a reorganizácie zamestnanosti, a znižovania nákladov. 

(b) Bez toho, aby bol dotknutý odsek 7.4, ak dôjde k udalosti uvedenej v odseku 7.5 
(a), Štátny akcionár vynaloží všetko primerané úsilie, aby sa Predseda Dozornej 
rady vopred dohodol s Podpredsedom Dozornej rady na dátume, čase a mieste 
zasadnutí Dozornej rady. 
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(c) Ak dvaja alebo viac zástupcov Štátneho akcionára v Dozornej rade nebude na 
zasadnutí Dozornej rady hlasovať tak, ako je vyžadované v odseku 7.5 (a), Strany 
sa stretnú, aby prediskutovali príslušný problém a dohodli sa na vzájomne 
prijateľnom riešení, a ak toto riešenie nebude možné dosiahnuť, Strany súhlasia s 
tým, že vynaložia všetko svoje úsilie na zaistenie, aby toto riešenie prijali členovia 
Dozornej rady nominovaní Štátnym akcionárom a Strategickým partnerom. 

ČLÁNOK 8 
Valné zhromaždenie DSO 

8.1 Valné zhromaždenie DSO 

Valné zhromaždenie DSO je najvyšším orgánom DSO. Má výhradnú právomoc vo 
všetkých záležitostiach vyplývajúcich z Obchodného zákonníka a z odseku 8.2. Valné 
zhromaždenie DSO sa koná aspoň jedenkrát za rok. 

8.2 Oprávnenia a právomoci Valného zhromaždenia DSO 

Valné zhromaždenie DSO je oprávnené rozhodovať o nasledovných záležitostiach pokiaľ 
nespadajú do kategórie Oddelených činností: 

(a) zmena obchodného mena DSO; 

(b) zmena Stanov DSO; 

(c) zvýšenie alebo zníženie základného imania DSO; 

(d) vydanie Akcií DSO, dlhopisov, opcií alebo iných cenných papierov alebo 
investičných nástrojov zakladajúcich akékoľvek právo na upísanie alebo na 
vlastníctvo Akcií DSO, udelenie akéhokoľvek práva na nadobudnutie Akcií DSO 
alebo nadobudnutie akýchkoľvek Akcií DSO spoločnosťou DSO; 

(e) prijatie akéhokoľvek uznesenia na zrušenie DSO; 

(f) zmena formy a podoby Akcií DSO, zmena práv spojených s Akciami DSO; 

(g) v súlade s odsekom 15.9, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a 
určení tantiém, alebo rozhodnutie o nevyplatení zisku alebo tantiém, vrátane, aby 
sa predišlo pochybnostiam schválenie vyplatenia dividend alebo iné podobné 
rozdelenie; 

(h) nakladanie s podnikom DSO alebo nakladanie s akoukoľvek časťou podniku DSO, 
ktorá predstavuje aspoň dvadsať percent (20%) obratu, zamestnancov, alebo zisku 
DSO, alebo iným oddelením takej časti podniku DSO (vrátane, aby sa predišlo 
pochybnostiam vklad podniku a/alebo časti podniku DSO, ktorá predstavuje aspoň 
dvadsať percent (20%) obratu, zamestnancov alebo zisku DSO do základného 
imania inej obchodnej spoločnosti); 

(i) zrušenie, rozdelenie, zlúčenie alebo premena právnej formy DSO; 

(j) Verejná ponuka; 

(k) voľba, odvolanie alebo nahradenie Členov Predstavenstva DSO a Členov Dozornej 
rady DSO s výnimkou Členov Dozornej rady DSO, ktorí zo zákona musia byť 
volení zamestnancami DSO; 

(l) prevod Akcií DSO alebo zriadenie záložného práva k akýmkoľvek Akciám DSO; 
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(m) končené schválenie Obchodného plánu DSO a akýchkoľvek zmien a dodatkov 
Obchodného plánu DSO; 

(n) akékoľvek obchodné rozhodnutia DSO, v súvislosti so záležitosťou DSO alebo 
sériou záležitostí DSO (i) výslovne neuvedenou Obchodnom pláne DSO a ktorej, 
resp. ktorých hodnota predstavuje 3 000 000 EUR (tri milióny eur) a viac alebo (ii) 
výslovne uvedenou v Obchodnom pláne DSO pričom jej alebo ich hodnota sa od 
Obchodného plánu DSO odchyľuje o sumu 3 000 000 EUR (tri milióny eur) a viac; 

(o) rozhodnutia týkajúce sa Vyhradených záležitostí DSO neschválených alebo 
zamietnutých Dozornou radou DSO. 

8.3 Valné zhromaždenie DSO berie na vedomie na základe návrhu Predstavenstva DSO po 
jeho schválení Dozornou radou DSO: 

(a) Strategický plán DSO, vrátane jeho akýchkoľvek zmien; a  

(b) akékoľvek obchodné rozhodnutia DSO, v súvislosti so záležitosťou DSO alebo 
sériou záležitostí DSO (i) výslovne neuvedenou v Strategickom pláne DSO a 
ktorej, resp. ktorých hodnota predstavuje 3 000 000 EUR (tri milióny eur) a viac 
alebo (ii) výslovne uvedenou v Strategickom pláne DSO pričom jej alebo ich 
hodnota sa od Strategického plánu DSO odchyľuje o sumu 3 000 000 EUR (tri 
milióny eur) a viac. 

8.4 Predchádzajúci súhlas Valného zhromaždenia 

V prípadoch ustanovených v odseku 5.2 písm. p), je pred schvaľovaním príslušnej 
záležitosti spadajúcej do kompetencie Valného zhromaždenia DSO potrebný 
predchádzajúci súhlas Valného zhromaždenia. 

ČLÁNOK 9 
Predstavenstvo DSO 

9.1 Zloženie Predstavenstva DSO 

(a) Predstavenstvo DSO sa bude skladať z piatich (5) Členov Predstavenstva DSO, 
vrátane predsedu Predstavenstva DSO a podpredsedu Predstavenstva DSO, 
pričom každý Člen Predstavenstva DSO bude nominovaný a zvolený v súlade s 
odsekom 8.2 a s týmto odsekom 9.1 na obdobie štyroch (4) rokov; 

(b) Strategický partner bude oprávnený nominovať troch (3) z piatich (5) Členov 
Predstavenstva DSO, vrátane predsedu Predstavenstva DSO, a Štátny akcionár 
bude oprávnený nominovať dvoch (2) z piatich (5) Členov Predstavenstva DSO, 
vrátane podpredsedu Predstavenstva DSO. 

(c) Ak Akcionár kedykoľvek požiada o (i) odvolanie Člena Predstavenstva DSO alebo 
(ii) o voľbu kandidáta na miesto uvoľnené z akéhokoľvek dôvodu odchodom Člena 
Predstavenstva DSO, potom Akcionári budú bez meškania hlasovať na Valnom 
zhromaždení tak, aby zabezpečili predchádzajúci súhlas s takým odvolaním alebo 
voľbu takéhoto nového kandidáta a aby zabezpečili, že Predstavenstvo vykoná 
svoje práva Akcionára DSO v DSO tak, aby zabezpečilo odvolanie alebo voľbu 
takéhoto nového kandidáta na Valnom zhromaždení DSO. Akcionári sa budú bude 
písomne informovať o Osobách, ktoré zamýšľajú vymenovať najmenej štyridsať 
(40) Pracovných dní pred dátumom akéhokoľvek Valného zhromaždenia DSO, na 
ktorom takíto menovaní kandidáti budú schválení za Členov Predstavenstva DSO. 
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(d) Každý Člen Predstavenstva DSO vybraný Akcionárom (i) musí spĺňať všeobecné 
požiadavky kladené na člena štatutárneho orgánu spoločnosti podľa slovenského 
právneho poriadku a (ii) musí mať príslušné vzdelanie a profesionálne riadiace 
schopnosti v príslušnom odvetví. 

9.2 Rozhodovanie Predstavenstva DSO  

Predstavenstvo DSO môže prijímať rozhodnutia v mene DSO týkajúce sa všetkých 
záležitostí súvisiacich s DSO, ktoré nie sú vyhradené do pôsobnosti Valného 
zhromaždenia DSO alebo Dozornej rady DSO Stanovami DSO, touto Zmluvou alebo 
slovenskými právnymi predpismi.  

Ktorýkoľvek dvaja (2) Členovia Predstavenstva DSO budú oprávnení zaväzovať DSO, 
vždy na základe pripojenia dvoch podpisov k príslušnému dokumentu. Predstavenstvo 
DSO môže prijať rozhodnutie v akejkoľvek záležitosti za prítomnosti aspoň štyroch (4) 
Členov Predstavenstva DSO. Ak sa riadne zvolaného zasadnutia nezúčastnia aspoň štyria 
(4) Členovia Predstavenstva DSO, bude toto zasadnutie odložené a znova zvolané v 
náhradnom termíne. Ak sa ani riadne zvolaného náhradného zasadnutia Predstavenstva 
DSO nezúčastnia štyria (4) Členovia Predstavenstva DSO, požiadavky 
uznášaniaschopnosti sa v prípade druhého z týchto zasadnutí nepoužijú a Predstavenstvo 
DSO bude uznášaniaschopné v prípade, ak budú prítomní traja (3) Členovia 
Predstavenstva DSO. Predstavenstvo DSO prijíma rozhodnutie o akejkoľvek záležitosti na 
základe uznesenia prijatého jednoduchou väčšinou prítomných Členov Predstavenstva 
DSO. Predseda Predstavenstva DSO nebude mať rozhodujúci hlas. 

Predstavenstvo DSO je oprávnené: 

(a) rozhodovať o Oddelených činnostiach; 

(b) predkladať Dozornej rade DSO na schválenie všetky veci uvedené v odsekoch 
8.2(b), 8.2(g), 8.2(h), 8.2(i) a v odseku 10.3(b) a následne ich implementuje za 
podmienky predchádzajúceho schválenia týchto vecí Dozornou radou DSO a 
prípadne Valným zhromaždením DSO (pokiaľ sa v zmysle tejto Zmluvy vyžaduje). 

9.3 Zasadnutia Predstavenstva DSO 

Zasadnutia Predstavenstva DSO budú zvolávané predsedom Predstavenstva DSO a budú 
sa konať aspoň raz mesačne. Zasadnutie Predstavenstva DSO je platne zvolané, ak (i) 
boli Členovia Predstavenstva DSO o zasadnutí písomne informovaní aspoň sedem (7) 
Pracovných dní vopred, s výnimkou prípadu, ak sa Člen Predstavenstva DSO, ktorý sa 
zasadnutia nezúčastnil, tohto práva v každom konkrétnom prípade vopred písomne vzdal 
a (ii) miestom zasadania je sídlo DSO v Košiciach, s výnimkou prípadu, ak sa všetci 
Členovia Predstavenstva DSO tohto práva v konkrétnom prípade písomne vzdali. Pokiaľ s 
tým všetci Členovia Predstavenstva DSO vopred výslovne súhlasia, môže sa v rozsahu 
povolenom právnymi predpismi zasadnutie Predstavenstva DSO konať aj formou: (i) 
písomného schválenia, (ii) s použitím faxu alebo elektronickej pošty alebo (iii) do miery 
povolenej príslušnými predpismi s použitím vhodnej telekomunikačnej techniky 
umožňujúcej hlasové alebo vizuálne a hlasové spojenie na diaľku a v reálnom čase. 
Predseda Predstavenstva DSO je povinný zvolať zasadnutie Predstavenstva DSO na 
žiadosť ktoréhokoľvek Člena Predstavenstva DSO tak, aby sa konalo najneskôr do 
siedmich (7) Pracovných dní od doručenia žiadosti. 
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ČLÁNOK 10 
Dozorná rada DSO 

10.1 Zloženie Dozornej rady DSO 

(a) Dozorná rada DSO sa skladá zo deviatich (9) Členov Dozornej rady DSO, vrátane 
predsedu a podpredsedu Dozornej rady DSO nominovaných a zvolených v súlade 
s odsekom 8.2 a s týmto odsekom 10.1 na obdobie štyroch (4) rokov. 

(b) Z deviatich (9) Členov Dozornej rady DSO budú piati (5) Členovia Dozornej rady 
DSO vrátane predsedu Dozornej rady DSO nominovaní Štátnym akcionárom. 
Podpredseda Dozornej rady DSO bude menovaný Strategickým partnerom. 
Zostávajúci traja (3) Členovia Dozornej rady DSO budú volení zamestnancami 
DSO. 

(c) Ak Akcionár požiada o (i) odvolanie Člena Dozornej rady DSO, ktorého navrhol, 
alebo (ii) o voľbu kandidáta na miesto uvoľnené z akéhokoľvek dôvodu odchodom 
Člena Dozornej rady DSO nominovaného tým istým Akcionárom, potom Akcionári 
budú bez odkladu hlasovať na Valnom zhromaždení tak, aby zabezpečili 
predchádzajúci súhlas s odvolaním alebo voľbou takéhoto nového kandidáta a aby 
Predstavenstvo vykonalo práva Akcionára DSO v DSO tak, aby zabezpečilo 
odvolanie alebo voľbu takéhoto nového kandidáta na Valnom zhromaždení DSO. 
Akcionári sa budú navzájom písomne informovať o Osobách, ktoré zamýšľajú 
nominovať najmenej štyridsať (40) Pracovných dní pred dátumom Valného 
zhromaždenia DSO, na ktorom takíto kandidáti budú schválení za Členov Dozornej 
rady DSO. 

(d) Každý Člen Dozornej rady DSO vybraný príslušným Akcionárom (i) musí spĺňať 
všeobecné požiadavky kladené na členov štatutárneho orgánu spoločnosti podľa 
slovenského právneho poriadku a (ii) musí mať príslušné vzdelanie a profesionálne 
riadiace schopnosti. 

10.2 Rozhodovanie Dozornej rady DSO 

Dozorná rada DSO môže rozhodovať o akejkoľvek záležitosti v rámci svojich právomocí a 
bude uznášania schopná, keď budú prítomní aspoň piati (5) Členovia Dozornej rady DSO, 
pričom rozhodnutie bude platne prijaté, ak zaň hlasovala jednoduchá väčšina všetkých 
Členov Dozornej rady DSO. Predseda Dozornej rady DSO nebude mať rozhodujúci hlas. 

10.3 Oprávnenia a povinnosti  

(a) Dozorná rada DSO bude mať všetky oprávnenia a povinnosti stanovené v 
Obchodnom zákonníku. 

(b) Okrem bodu (a) vyššie Dozorná rada DSO schvaľuje alebo zamieta nasledovné 
záležitosti: 

(i) prijatie pôvodného Strategického plánu DSO a jeho zmien a to vždy na 
základe návrhu Predstavenstva DSO; 

(ii) akékoľvek obchodné rozhodnutia, v súvislosti so záležitosťou alebo sériou 
záležitostí (i) výslovne neuvedenou v Strategickom pláne DSO a ktorej, 
resp. ktorých hodnota predstavuje 3 000 000 EUR (tri milióny eur) a viac 
alebo (ii) vyslovene upravenou v Strategickom pláne DSO pričom jej 
alebo ich hodnota sa od Strategického plánu DSO odchyľuje o sumu 
3 000 000 EUR (tri milióny eur) a viac a to predovšetkým:  
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(A) realizácia investície alebo transakcie alebo viacerých súvisiacich 
investícií alebo transakcií zo strany DSO alebo podpis dokumentu 
alebo viacerých súvisiacich dokumentov zo strany DSO v zmysle 
ktorého alebo ktorých má DSO realizovať investíciu alebo 
uzavrieť transakciu nepredpokladanú v schválenom Strategickom 
pláne DSO, resp. viacero takých súvisiacich investícií alebo 
transakcií nepredpokladaných v schválenom Strategickom pláne 
DSO, pričom hodnota takejto investície alebo transakcie alebo 
viacerých súvisiacich investícií alebo transakcií predstavuje 
3 000 000 EUR (tri milióny eur) a viac; 

(B) realizáciu investície alebo transakcie alebo viacerých súvisiacich 
investícií alebo transakcií zo strany DSO, alebo podpis 
dokumentu alebo viacerých súvisiacich dokumentov zo strany 
DSO, na základe ktorých sa výdavky alebo príjmy DSO budú líšiť 
od výdavkov alebo príjmov stanovených v schválenom 
Strategickom pláne DSO pre danú investíciu transakciu alebo 
dokument, resp. viacero súvisiacich investícií, transakcií alebo 
dokumentov najmenej 3 000 000 EUR (tri milióny eur); 

(C) poskytnutie zálohu, záruky (ručenia), sľubu odškodnenia, 
hypotéky alebo zabezpečovacieho nástroju zo strany DSO, ak z 
neho vyplývajúce podmienené záväzky (i) prekročia sumu 
konkrétne stanovenú pre takéto podmienené záväzky v 
príslušnom Strategickom pláne DSO najmenej o 3 000 000 EUR 
(tri milióny eur) alebo (ii) prekročia sumu 3 000 000 EUR (tri 
milióny eur), pričom tieto záväzky neboli uvedené v príslušnom 
Strategickom pláne DSO;  

(D) vystavenie vlastnej alebo cudzej zmenky zo strany DSO, ak 
nominálna hodnota takejto vlastnej alebo cudzej zmenky, po 
pripočítaní k nominálnej hodnote vlastných alebo cudzích 
zmeniek už vystavených v rámci tej istej transakcie, alebo v rámci 
viacerých súvisiacich transakcií, je o viac ako 3 000 000 EUR (tri 
milióny eur) vyššia ako suma konkrétne stanovená pre takúto 
vlastnú alebo cudziu zmenku v príslušnom Strategickom pláne 
DSO; 

(E) prevod vlastníckeho práva k majetku DSO potrebného na 
prevádzkovanie, údržbu alebo rozvoj distribučnej sústavy pokiaľ 
(i) takýto prevod nie je uvedený v Strategickom pláne DSO a 
hodnota prevádzaného majetku predstavuje najmenej 
3 000 000 EUR (tri milióny eur); alebo (ii) takýto prevod je 
uvedený v Strategickom pláne DSO ale hodnota prevádzaného 
majetku o najmenej 3 000 000 EUR (tri milióny eur) prevyšuje 
hodnotu predpokladanú v Strategickom pláne DSO, pričom pre 
potreby tohto článku je rozhodujúca trhová hodnota (všeobecná 
hodnota majetku určená znalcom v zmysle platných právnych 
predpisov SR) prevádzaného majetku v jednotlivom prípade, 
resp. ako celku, alebo zaťaženie takéhoto majetku vecným alebo 
iným právom tretej osoby; 

(F) nadobudnutie alebo prevod akcií zo strany DSO v Dcérskej 
spoločnosti alebo nadobudnutie akcií alebo podielov zo strany 
DSO v akejkoľvek inej právnickej osobe, ktorá by sa 
nadobudnutím stala Dcérskou spoločnosťou DSO pokiaľ (i) takáto 
transakcia nie je uvedená v Strategickom pláne DSO a jej 
hodnota predstavuje najmenej 3 000 000 EUR (tri milióny eur); 
alebo (ii) takáto transakcia je uvedená v Strategickom pláne DSO 
ale jej hodnota o najmenej 3 000 000 EUR (tri milióny eur) 
prevyšuje hodnotu predpokladanú v Strategickom pláne DSO.  
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(iii) založenie akéhokoľvek subjektu, ktorý by pri založení bol Dcérskou 
spoločnosťou DSO, nadobudnutie zo strany DSO akýchkoľvek 
obchodných podielov v akejkoľvek Dcérskej spoločnosti alebo 
spoločnosti, ktorá sa stane po nadobudnutí Dcérskou spoločnosťou DSO, 
alebo nakladanie zo strany DSO s akýmikoľvek obchodnými podielmi v 
akejkoľvek Dcérskej spoločnosti; 

(iv) reorganizácia alebo podstatná zmena povahy či predmetu podnikateľskej 
činnosti DSO; 

(v) vymenovanie a odvolanie audítorov DSO;  

(vi) zmluvy o poskytovaní služieb zo strany VSE voči DSO, ktoré nie sú 
výslovne uvedené v Strategickom pláne DSO, a súčasne ktorých hodnota 
predstavuje 2 000 000 EUR (dva milióny eur) a viac, vrátane zmien a 
zrušenia takýchto zmlúv; 

(vii) rozhodovanie o tom, že DSO vloží nepeňažný vklad do základného 
imania inej právnickej osoby pri jej založení alebo počas jej existencie, 
pokiaľ hodnota nepeňažného vkladu predstavuje najmenej 
3 000 000 EUR (tri milióny eur); 

(viii) akýkoľvek prevod Akcií DSO alebo zriadenie záložného práva k 
akýmkoľvek Akciám DSO. 

(spoločne “Vyhradené záležitosti DSO”); a 

(c) Okrem bodu (a) a bodu (b) vyššie, Dozorná rada DSO schvaľuje  

(i) akékoľvek veci, ktoré sú uvedené v odsekoch 8.2(b), 8.2(g), 8.2(h), 8.2 (i) 
pred ich schválením na Valnom zhromaždení DSO. 

(d) Dozorná rada DSO ďalej berie na vedomie: 

(i) prijatie Obchodného plánu DSO na príslušný rok a jeho zmien a to vždy na 
základe návrhu Predstavenstva DSO a po schválení na Valnom 
zhromaždení DSO; a 

(ii) akékoľvek obchodné rozhodnutia DSO, v súvislosti so záležitosťou DSO 
alebo sériou záležitostí DSO (i) výslovne neuvedenou v Obchodnom pláne 
DSO a ktorej, resp. ktorých hodnota predstavuje 3 000 000 EUR (tri milióny 
eur) a viac alebo (ii) výslovne uvedenou v Obchodnom pláne DSO pričom 
jej alebo ich hodnota sa od Obchodného plánu DSO odchyľuje o sumu 
3 000 000 EUR (tri milióny eur) a viac. 

Ak Dozorná rada DSO zamietne návrh rozhodnutia vo veci, ktorá patrí medzi Vyhradené 
záležitosti DSO, prípadne návrh rozhodnutia v akejkoľvek inej veci (ďalej spoločne len 
„Návrh Rozhodnutia“), alebo proti takému Návrhu Rozhodnutia vznesie námietky, je 
povinná o tom upovedomiť bez zbytočného odkladu Predstavenstvo DSO a uviesť dôvody 
zamietnutia alebo vznesenia námietok proti takému Návrhu Rozhodnutia. Predstavenstvo 
DSO uvedené dôvody a námietky v dobrej viere zváži. Najneskôr pätnásť (15) Pracovných 
dní po oznámení dôvodov a námietok Predstavenstvo DSO predloží Dozornej rade DSO 
zrevidovaný Návrh Rozhodnutia. Členovia Predstavenstva DSO sú pri príprave 
zrevidovaného Návrhu Rozhodnutia povinní spolupracovať s Členmi Dozornej rady DSO, 
pričom Členovia Predstavenstva DSO a členovia Dozornej rady DSO sú povinní vyvinúť 
najväčšie možné úsilie na dosiahnutie spoločnej zhody za účelom schválenia 
zrevidovaného Návrhu Rozhodnutia Dozornou radou DSO. V prípade, ak Dozorná rada 
DSO napriek tomu zrevidovaný Návrh Rozhodnutia neschváli, Predstavenstvo DSO 
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predloží Návrh Rozhodnutia (prípadne zrevidovaný Návrh Rozhodnutia) na schválenie 
Valnému zhromaždeniu DSO, pri zachovaní postupu podľa odseku 8.4.  

10.4 Zasadnutia Dozornej rady DSO 

Zasadnutia Dozornej rady DSO budú zvolávané predsedom Dozornej rady DSO a budú sa 
konať aspoň raz štvrťročne. Zasadnutie Dozornej rady DSO je platne zvolané, ak (i) boli 
Členovia Dozornej rady DSO o zasadnutí písomne informovaní aspoň sedem (7) 
Pracovných dní vopred, s výnimkou prípadu, ak sa Člen Dozornej rady DSO, ktorý sa 
zasadnutia nezúčastnil tohto práva v každom konkrétnom prípade vopred písomne vzdal a 
(ii) miestom zasadnutia je sídlo DSO v Košiciach, s výnimkou prípadu, ak sa všetci 
Členovia Dozornej rady DSO tohto práva v konkrétnom prípade písomne vzdali. Pokiaľ s 
tým všetci Členovia Dozornej rady DSO vopred výslovne súhlasia, môže sa v rozsahu 
povolenom právnymi predpismi zasadnutie Dozornej rady DSO konať aj formou: (i) 
písomného vyjadrenia, (ii) s použitím faxu alebo elektronickej pošty alebo (iii) s použitím 
vhodnej telekomunikačnej techniky umožňujúcej hlasové alebo súčasne vizuálne a 
hlasové spojenie na diaľku a v reálnom čase v rozsahu povolenom platnými predpismi. 
Predseda Dozornej rady DSO bude povinný zvolať zasadnutie Dozornej rady DSO na 
žiadosť ktoréhokoľvek Člena Dozornej rady DSO tak, aby bolo zvolané najneskôr do 
siedmich (7) Pracovných dní od doručenia žiadosti. 

10.5 Predaj Akcií tretej strane  

(a) V prípade, ak Štátny akcionár predá tretej strane (s výnimkou prostredníctvom 
Verejnej ponuky) Akcie predstavujúce menej ako 18% základného imania VSE a 
Strategický partner nadobudne nadpolovičnú väčšinu Akcií prostredníctvom 
využitia predkupného práva na takýto predaj, Štátny akcionár zabezpečí, aby jeho 
zástupcovia v Dozornej rade DSO hlasovali spoločne a v súlade so zástupcom 
Strategického partnera vo veciach týkajúcich sa operatívnych opatrení, ktoré sú 
pre Strategického partnera podstatné: prijatie pôvodného a každého nového 
Strategického plánu DSO, vrátane strednodobého plánovania, rozpočtu, 
investičného plánovania, úpravy a reorganizácie zamestnanosti, a znižovania 
nákladov. 

(b) Bez toho, aby bol dotknutý odsek 10.4, ak dôjde k udalosti uvedenej v odseku 
10.5(a), Štátny akcionár vynaloží všetko primerané úsilie, aby sa predseda 
Dozornej rady DSO vopred dohodol s podpredsedom Dozornej rady DSO na 
dátume, čase a mieste zasadnutí Dozornej rady DSO. 

(c) Ak dvaja alebo viac zástupcov Štátneho akcionára v Dozornej rade DSO nebude 
na zasadnutí Dozornej rady DSO hlasovať tak, ako je vyžadované v odseku 
10.5(a), Strany sa stretnú, aby prediskutovali príslušný problém a dohodli sa na 
vzájomne prijateľnom riešení, a ak toto riešenie nebude možné dosiahnuť, Strany 
súhlasia s tým, že vynaložia všetko svoje úsilie na zaistenie, aby toto riešenie 
prijali členovia Dozornej rady DSO nominovaní Štátnym akcionárom a 
Strategickým partnerom. 
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ČLÁNOK 11 
Valné zhromaždenie spoločnosti SalesCo 

11.1 Valné zhromaždenie spoločnosti SalesCo 

Valné zhromaždenie spoločnosti SalesCo je najvyšším orgánom spoločnosti SalesCo. Má 
výhradnú právomoc vo všetkých záležitostiach vyplývajúcich z Obchodného zákonníka a z 
odseku 11.2. Valné zhromaždenie spoločnosti SalesCo sa koná aspoň jedenkrát za rok. 

11.2 Oprávnenia a právomoci Valného zhromaždenia spoločnosti SalesCo 

Valné zhromaždenie spoločnosti SalesCo je oprávnené rozhodovať o nasledovných 
záležitostiach: 

(a) zmena obchodného mena spoločnosti SalesCo; 

(b) zmena Stanov spoločnosti SalesCo; 

(c) zvýšenie alebo zníženie základného imania spoločnosti SalesCo; 

(d) vydanie Akcií spoločnosti SalesCo, dlhopisov, opcií alebo iných cenných papierov 
alebo investičných nástrojov zakladajúcich akékoľvek právo na upísanie alebo na 
vlastníctvo Akcií spoločnosti SalesCo, udelenie akéhokoľvek práva na 
nadobudnutie Akcií spoločnosti SalesCo alebo nadobudnutie akýchkoľvek Akcií 
spoločnosti SalesCo spoločnosťou SalesCo; 

(e) prijatie akéhokoľvek uznesenia na zrušenie spoločnosti SalesCo; 

(f) zmena formy a podoby Akcií spoločnosti SalesCo, zmena práv spojených s 
Akciami spoločnosti SalesCo; 

(g) v súlade s odsekom 15.9, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a 
určení tantiém, alebo rozhodnutie o nevyplatení zisku alebo tantiém, vrátane, aby 
sa predišlo pochybnostiam schválenie vyplatenia dividend alebo iné podobné 
rozdelenie; 

(h) nakladanie s podnikom spoločnosti SalesCo alebo nakladanie s akoukoľvek 
časťou podniku spoločnosti SalesCo, ktorá predstavuje aspoň dvadsať percent 
(20%) obratu, zamestnancov, alebo zisku spoločnosti SalesCo, alebo iným 
oddelením takej časti podniku spoločnosti SalesCo (vrátane, aby sa predišlo 
pochybnostiam vklad podniku a/alebo časti podniku spoločnosti SalesCo, ktorá 
predstavuje aspoň dvadsať percent (20%) obratu, zamestnancov alebo zisku 
spoločnosti SalesCo do základného imania inej obchodnej spoločnosti); 

(i) zrušenie, rozdelenie, zlúčenie alebo premena právnej formy spoločnosti SalesCo; 

(j) Verejná ponuka; 

(k) voľba, odvolanie alebo nahradenie Členov Predstavenstva spoločnosti SalesCo a 
Členov Dozornej rady spoločnosti SalesCo s výnimkou Členov Dozornej rady 
spoločnosti SalesCo, ktorí zo zákona musia byť volení zamestnancami spoločnosti 
SalesCo; 

(l) prevod Akcií spoločnosti SalesCo alebo zriadenie záložného práva k akýmkoľvek 
Akciám spoločnosti SalesCo; 

(m) konečné schválenie Obchodného plánu spoločnosti SalesCo a akýchkoľvek zmien 
a dodatkov Obchodného plánu spoločnosti SalesCo; 
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(n) akékoľvek obchodné rozhodnutia spoločnosti SalesCo, v súvislosti so záležitosťou 
spoločnosti SalesCo alebo sériou záležitostí spoločnosti SalesCo (i) výslovne 
neuvedenou Obchodnom pláne spoločnosti SalesCo a ktorej, resp. ktorých 
hodnota predstavuje 3 000 000 EUR (tri milióny eur) a viac alebo (ii) výslovne 
uvedenou v Obchodnom pláne spoločnosti SalesCo pričom jej alebo ich hodnota 
sa od Obchodného plánu spoločnosti SalesCo odchyľuje o sumu 3 000 000 EUR 
(tri milióny eur) a viac; pričom však tieto rozhodnutia nezahŕňajú rozhodnutia 
o zmluvách uzatvorených spoločnosťou SalesCo v rámci jej bežnej obchodnej 
činnosti, (i) na základe ktorých spoločnosť SalesCo tvorí zisk (predáva elektrinu 
svojim odberateľom) a (ii) na základe ktorých spoločnosť SalesCo nakupuje 
elektrinu (vrátane aby sa predišlo pochybnostiam doplnkových zmlúv 
s prevádzkovateľmi infraštruktúry a organizátormi trhu, ktoré sú potrebné na 
uskutočnenie takéhoto predaja alebo nákupu elektriny); 

(o) rozhodnutia týkajúce sa Vyhradených záležitostí spoločnosti SalesCo 
neschválených alebo zamietnutých Dozornou radou spoločnosti SalesCo. 

11.3 Valné zhromaždenie spoločnosti SalesCo berie na vedomie na základe návrhu 
Predstavenstva spoločnosti SalesCo po jeho schválení Dozornou radou spoločnosti 
SalesCo: 

(a) Strategický plán spoločnosti SalesCo, vrátane jeho akýchkoľvek zmien; a  

(b) akékoľvek obchodné rozhodnutia spoločnosti SalesCo, v súvislosti so záležitosťou 
spoločnosti SalesCo alebo sériou záležitostí spoločnosti SalesCo (i) výslovne 
neuvedenou v Strategickom pláne spoločnosti SalesCo a ktorej, resp. ktorých 
hodnota predstavuje 3 000 000 EUR (tri milióny eur) a viac alebo (ii) výslovne 
uvedenou v Strategickom pláne spoločnosti SalesCo pričom jej alebo ich hodnota 
sa od Strategického plánu spoločnosti SalesCo odchyľuje o sumu 3 000 000 EUR 
(tri milióny eur) a viac, pričom však medzi takéto rozhodnutia nepatria rozhodnutia 
o zmluvách uzatvorených spoločnosťou SalesCo v rámci jej bežnej obchodnej 
činnosti, na základe ktorých (i) tvorí spoločnosť SalesCo zisk (predáva elektrinu 
svojim odberateľom) a (ii) nakupuje spoločnosť SalesCo elektrinu (pre vylúčenie 
pochybností, vrátane doplnkových zmlúv s prevádzkovateľmi infraštruktúry 
a organizátormi trhu, ktoré sú potrebné na uskutočnenie tohto predaja a nákupu 
elektriny). 

11.4 Predchádzajúci súhlas Valného zhromaždenia 

V prípadoch ustanovených v odseku 5.2 písm. (q), je pred schvaľovaním príslušnej 
záležitosti spadajúcej do kompetencie Valného zhromaždenia spoločnosti SalesCo 
potrebný predchádzajúci súhlas Valného zhromaždenia spoločnosti SalesCo. 

ČLÁNOK 12 
Predstavenstvo spoločnosti SalesCo 

12.1 Zloženie Predstavenstva spoločnosti SalesCo 

(a) Predstavenstvo spoločnosti SalesCo sa bude skladať z piatich (5) Členov 
Predstavenstva spoločnosti SalesCo, vrátane predsedu Predstavenstva 
spoločnosti SalesCo a podpredsedu Predstavenstva spoločnosti SalesCo, pričom 
každý Člen Predstavenstva spoločnosti SalesCo bude nominovaný a zvolený v 
súlade s odsekom 11.2 a s týmto odsekom 12.1 na obdobie štyroch (4) rokov; 
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(b) Strategický partner bude oprávnený nominovať troch (3) z piatich (5) Členov 
Predstavenstva spoločnosti SalesCo, vrátane predsedu Predstavenstva 
spoločnosti SalesCo, a Štátny akcionár bude oprávnený nominovať dvoch (2) z 
piatich (5) Členov Predstavenstva spoločnosti SalesCo, vrátane podpredsedu 
Predstavenstva spoločnosti SalesCo. 

(c) Ak Akcionár kedykoľvek požiada o (i) odvolanie Člena Predstavenstva spoločnosti 
SalesCo alebo (ii) o voľbu kandidáta na miesto uvoľnené z akéhokoľvek dôvodu 
odchodom Člena Predstavenstva spoločnosti SalesCo, potom Akcionári budú bez 
meškania hlasovať na Valnom zhromaždení tak, aby zabezpečili predchádzajúci 
súhlas s takým odvolaním alebo voľbu takéhoto nového kandidáta a aby 
zabezpečili, že Predstavenstvo vykoná svoje práva Akcionára spoločnosti SalesCo 
v spoločnosti SalesCo tak, aby zabezpečilo odvolanie alebo voľbu takéhoto 
nového kandidáta na Valnom zhromaždení spoločnosti SalesCo. Akcionári sa budú 
bude písomne informovať o Osobách, ktoré zamýšľajú vymenovať najmenej 
štyridsať (40) Pracovných dní pred dátumom akéhokoľvek Valného zhromaždenia 
spoločnosti SalesCo, na ktorom takíto menovaní kandidáti budú schválení za 
Členov Predstavenstva spoločnosti SalesCo. 

(d) Každý Člen Predstavenstva spoločnosti SalesCo vybraný Akcionárom (i) musí 
spĺňať všeobecné požiadavky kladené na člena štatutárneho orgánu spoločnosti 
podľa slovenského právneho poriadku a (ii) musí mať príslušné vzdelanie a 
profesionálne riadiace schopnosti v príslušnom odvetví. 

12.2 Rozhodovanie Predstavenstva spoločnosti SalesCo  

Predstavenstvo spoločnosti SalesCo môže prijímať rozhodnutia v mene spoločnosti 
SalesCo týkajúce sa všetkých záležitostí súvisiacich so spoločnosťou SalesCo, ktoré nie 
sú vyhradené do pôsobnosti Valného zhromaždenia spoločnosti SalesCo alebo Dozornej 
rady spoločnosti SalesCo Stanovami spoločnosti SalesCo, touto Zmluvou alebo 
slovenskými právnymi predpismi.  

Ktoríkoľvek dvaja (2) Členovia Predstavenstva spoločnosti SalesCo budú oprávnení 
zaväzovať spoločnosť SalesCo, vždy na základe pripojenia dvoch podpisov k príslušnému 
dokumentu. Predstavenstvo spoločnosti SalesCo môže prijať rozhodnutie v akejkoľvek 
záležitosti za prítomnosti aspoň štyroch (4) Členov Predstavenstva spoločnosti SalesCo. 
Ak sa riadne zvolaného zasadnutia nezúčastnia aspoň štyria (4) Členovia Predstavenstva 
spoločnosti SalesCo, bude toto zasadnutie odložené a znova zvolané v náhradnom 
termíne. Ak sa ani riadne zvolaného náhradného zasadnutia Predstavenstva spoločnosti 
SalesCo nezúčastnia štyria (4) Členovia Predstavenstva spoločnosti SalesCo, požiadavky 
uznášaniaschopnosti sa v prípade druhého z týchto zasadnutí nepoužijú a Predstavenstvo 
spoločnosti SalesCo bude uznášaniaschopné v prípade, ak budú prítomní traja (3) 
Členovia Predstavenstva spoločnosti SalesCo. Predstavenstvo spoločnosti SalesCo 
prijíma rozhodnutie o akejkoľvek záležitosti na základe uznesenia prijatého jednoduchou 
väčšinou prítomných Členov Predstavenstva spoločnosti SalesCo. Predseda 
Predstavenstva spoločnosti SalesCo nebude mať rozhodujúci hlas. 

Predstavenstvo spoločnosti SalesCo je oprávnené predkladať Dozornej rade spoločnosti 
SalesCo na schválenie všetky veci uvedené v odsekoch 11.2(b), 11.2(g), 11.2(h), 11.2(i) a 
v odseku 13.3(b) a následne ich implementuje za podmienky predchádzajúceho 
schválenia týchto vecí Dozornou radou spoločnosti SalesCo a prípadne Valným 
zhromaždením spoločnosti SalesCo (pokiaľ sa v zmysle tejto Zmluvy vyžaduje). 
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12.3 Zasadnutia Predstavenstva spoločnosti SalesCo 

Zasadnutia Predstavenstva spoločnosti SalesCo budú zvolávané predsedom 
Predstavenstva spoločnosti SalesCo a budú sa konať aspoň raz mesačne. Zasadnutie 
Predstavenstva spoločnosti SalesCo je platne zvolané, ak (i) boli Členovia Predstavenstva 
spoločnosti SalesCo o zasadnutí písomne informovaní aspoň sedem (7) Pracovných dní 
vopred, s výnimkou prípadu, ak sa Člen Predstavenstva spoločnosti SalesCo, ktorý sa 
zasadnutia nezúčastnil, tohto práva v každom konkrétnom prípade vopred písomne vzdal 
a (ii) miestom zasadania je sídlo spoločnosti SalesCo v Košiciach, s výnimkou prípadu, ak 
sa všetci Členovia Predstavenstva spoločnosti SalesCo tohto práva v konkrétnom prípade 
písomne vzdali. Pokiaľ s tým všetci Členovia Predstavenstva spoločnosti SalesCo vopred 
výslovne súhlasia, môže sa v rozsahu povolenom právnymi predpismi zasadnutie 
Predstavenstva spoločnosti SalesCo konať aj formou: (i) písomného schválenia, (ii) s 
použitím faxu alebo elektronickej pošty alebo (iii) do miery povolenej príslušnými predpismi 
s použitím vhodnej telekomunikačnej techniky umožňujúcej hlasové alebo vizuálne a 
hlasové spojenie na diaľku a v reálnom čase. Predseda Predstavenstva spoločnosti 
SalesCo je povinný zvolať zasadnutie Predstavenstva spoločnosti SalesCo na žiadosť 
ktoréhokoľvek Člena Predstavenstva spoločnosti SalesCo tak, aby sa konalo najneskôr do 
siedmich (7) Pracovných dní od doručenia žiadosti. 

ČLÁNOK 13 
Dozorná rada spoločnosti SalesCo 

13.1 Zloženie Dozornej rady spoločnosti SalesCo 

(a) Dozorná rada spoločnosti SalesCo sa skladá zo deviatich (9) Členov Dozornej 
rady spoločnosti SalesCo, vrátane predsedu a podpredsedu Dozornej rady 
spoločnosti SalesCo nominovaných a zvolených v súlade s odsekom 11.2 a s 
týmto odsekom 13.1 na obdobie štyroch (4) rokov. 

(b) Z deviatich (9) Členov Dozornej rady spoločnosti SalesCo budú piati (5) Členovia 
Dozornej rady spoločnosti SalesCo vrátane predsedu Dozornej rady spoločnosti 
SalesCo nominovaní Štátnym akcionárom. Podpredseda Dozornej rady 
spoločnosti SalesCo bude menovaný Strategickým partnerom. Zostávajúci traja (3) 
Členovia Dozornej rady spoločnosti SalesCo budú volení zamestnancami 
spoločnosti SalesCo. 

(c) Ak Akcionár požiada o (i) odvolanie Člena Dozornej rady spoločnosti SalesCo, 
ktorého navrhol, alebo (ii) o voľbu kandidáta na miesto uvoľnené z akéhokoľvek 
dôvodu odchodom Člena Dozornej rady spoločnosti SalesCo nominovaného tým 
istým Akcionárom, potom Akcionári budú bez odkladu hlasovať na Valnom 
zhromaždení tak, aby zabezpečili predchádzajúci súhlas s odvolaním alebo voľbou 
takéhoto nového kandidáta a aby Predstavenstvo vykonalo práva Akcionára 
spoločnosti SalesCo v spoločnosti SalesCo tak, aby zabezpečilo odvolanie alebo 
voľbu takéhoto nového kandidáta na Valnom zhromaždení spoločnosti SalesCo. 
Akcionári sa budú navzájom písomne informovať o Osobách, ktoré zamýšľajú 
nominovať najmenej štyridsať (40) Pracovných dní pred dátumom Valného 
zhromaždenia spoločnosti SalesCo, na ktorom takíto kandidáti budú schválení za 
Členov Dozornej rady spoločnosti SalesCo. 

(d) Každý Člen Dozornej rady spoločnosti SalesCo vybraný príslušným Akcionárom (i) 
musí spĺňať všeobecné požiadavky kladené na členov štatutárneho orgánu 
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spoločnosti podľa slovenského právneho poriadku a (ii) musí mať príslušné 
vzdelanie a profesionálne riadiace schopnosti. 

13.2 Rozhodovanie Dozornej rady spoločnosti SalesCo 

Dozorná rada spoločnosti SalesCo môže rozhodovať o akejkoľvek záležitosti v rámci 
svojich právomocí a bude uznášania schopná, keď budú prítomní aspoň piati (5) Členovia 
Dozornej rady spoločnosti SalesCo, pričom rozhodnutie bude platne prijaté, ak zaň 
hlasovala jednoduchá väčšina všetkých Členov Dozornej rady spoločnosti SalesCo. 
Predseda Dozornej rady spoločnosti SalesCo nebude mať rozhodujúci hlas. 

13.3 Oprávnenia a povinnosti  

(a) Dozorná rada spoločnosti SalesCo bude mať všetky oprávnenia a povinnosti 
stanovené v Obchodnom zákonníku. 

(b) Okrem bodu (a) vyššie Dozorná rada spoločnosti SalesCo schvaľuje alebo zamieta 
nasledovné záležitosti: 

(i) prijatie Strategického plánu spoločnosti SalesCo a jeho zmien a to vždy na 
základe návrhu Predstavenstva spoločnosti SalesCo; 

(ii) akékoľvek obchodné rozhodnutia, v súvislosti so záležitosťou alebo sériou 
záležitostí (i) výslovne neuvedenou v Strategickom pláne spoločnosti 
SalesCo a ktorej, resp. ktorých hodnota predstavuje 3 000 000 EUR (tri 
milióny eur) a viac alebo (ii) vyslovene upravenou v Strategickom pláne 
spoločnosti SalesCo pričom jej alebo ich hodnota sa od Strategického plánu 
spoločnosti SalesCo odchyľuje o sumu 3 000 000 EUR (tri milióny eur) a 
viac a to predovšetkým:  

(A) realizácia investície alebo transakcie alebo viacerých súvisiacich 
investícií alebo transakcií zo strany spoločnosti SalesCo alebo 
podpis dokumentu alebo viacerých súvisiacich dokumentov zo strany 
spoločnosti SalesCo v zmysle ktorého alebo ktorých má spoločnosť 
SalesCo realizovať investíciu alebo uzavrieť transakciu 
nepredpokladanú v schválenom Strategickom pláne spoločnosti 
SalesCo, resp. viacero takých súvisiacich investícií alebo transakcií 
nepredpokladaných v schválenom Strategickom pláne spoločnosti 
SalesCo, pričom hodnota takejto investície alebo transakcie alebo 
viacerých súvisiacich investícií alebo transakcií predstavuje 
3 000 000 EUR (tri milióny eur) a viac; 

(B) realizáciu investície alebo transakcie alebo viacerých súvisiacich 
investícií alebo transakcií zo strany spoločnosti SalesCo, alebo 
podpis dokumentu alebo viacerých súvisiacich dokumentov zo strany 
spoločnosti SalesCo, na základe ktorých sa výdavky alebo príjmy 
spoločnosti SalesCo budú líšiť od výdavkov alebo príjmov 
stanovených v schválenom Strategickom pláne spoločnosti SalesCo 
pre danú investíciu transakciu alebo dokument, resp. viacero 
súvisiacich investícií, transakcií alebo dokumentov najmenej 
3 000 000 EUR (tri milióny eur); 

(C) poskytnutie zálohu, záruky (ručenia), sľubu odškodnenia, hypotéky 
alebo zabezpečovacieho nástroju zo strany spoločnosti SalesCo, ak 
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z neho vyplývajúce podmienené záväzky (i) prekročia sumu 
konkrétne stanovenú pre takéto podmienené záväzky v príslušnom 
Strategickom pláne spoločnosti SalesCo najmenej o 3 000 000 EUR 
(tri milióny eur) alebo (ii) prekročia sumu 3 000 000 EUR (tri milióny 
eur), pričom tieto záväzky neboli uvedené v príslušnom Strategickom 
pláne spoločnosti SalesCo;  

(D) vystavenie vlastnej alebo cudzej zmenky zo strany spoločnosti 
SalesCo, ak nominálna hodnota takejto vlastnej alebo cudzej 
zmenky, po pripočítaní k nominálnej hodnote vlastných alebo 
cudzích zmeniek už vystavených v rámci tej istej transakcie, alebo v 
rámci viacerých súvisiacich transakcií, je o viac ako 3 000 000 EUR 
(tri milióny eur) vyššia ako suma konkrétne stanovená pre takúto 
vlastnú alebo cudziu zmenku v príslušnom Strategickom pláne 
spoločnosti SalesCo; 

(E) nadobudnutie alebo prevod akcií spoločnosťou SalesCo v Dcérskej 
spoločnosti alebo nadobudnutie akcií alebo podielov v akejkoľvek 
inej právnickej osobe, ktorá by sa nadobudnutím stala Dcérskou 
spoločnosťou spoločnosti SalesCo, pokiaľ (i) takáto transakcia nie je 
uvedená v Strategickom pláne a jej hodnota predstavuje najmenej 
3 000 000 EUR (tri milióny eur); alebo (ii) takáto transakcia je 
uvedená v Strategickom pláne ale jej hodnota o najmenej 
3 000 000 EUR (tri milióny eur) prevyšuje hodnotu predpokladanú v 
Strategickom pláne. 

pričom však tieto rozhodnutia nezahŕňajú rozhodnutia o zmluvách 
uzatvorených spoločnosťou SalesCo v rámci jej bežnej obchodnej 
činnosti, (i) na základe ktorých spoločnosť SalesCo tvorí zisk 
(predáva elektrinu svojim odberateľom) a (ii) na základe ktorých 
spoločnosť SalesCo nakupuje elektrinu (vrátane aby sa predišlo 
pochybnostiam doplnkových zmlúv s prevádzkovateľmi infraštruktúry 
a organizátormi trhu, ktoré sú potrebné na uskutočnenie takéhoto 
predaja alebo nákupu elektriny); 

(iii) založenie akéhokoľvek subjektu, ktorý by pri založení bol Dcérskou 
spoločnosťou spoločnosti SalesCo, nadobudnutie zo strany spoločnosti 
SalesCo akýchkoľvek obchodných podielov v akejkoľvek Dcérskej 
spoločnosti alebo spoločnosti, ktorá sa stane po nadobudnutí Dcérskou 
spoločnosťou spoločnosti SalesCo, alebo nakladanie zo strany spoločnosti 
SalesCo s akýmikoľvek obchodnými podielmi v akejkoľvek Dcérskej 
spoločnosti; 

(iv) reorganizácia alebo podstatná zmena povahy či predmetu podnikateľskej 
činnosti spoločnosti SalesCo; 

(v) vymenovanie a odvolanie audítorov spoločnosti SalesCo;  

(vi) rozhodovanie o tom, že spoločnosť SalesCo vloží nepeňažný vklad do 
základného imania inej právnickej osoby pri jej založení alebo počas jej 
existencie, pokiaľ hodnota nepeňažného vkladu predstavuje najmenej 
3 000 000 EUR (tri milióny eur); 
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(vii) akýkoľvek prevod Akcií spoločnosti SalesCo alebo zriadenie záložného 
práva k akýmkoľvek Akciám spoločnosti SalesCo. 

(spoločne „Vyhradené záležitosti spoločnosti SalesCo”); a 

(c) Okrem bodu (a) a bodu (b) vyššie, Dozorná rada spoločnosti SalesCo schvaľuje 
akékoľvek veci, ktoré sú uvedené v odsekoch 11.2(b), 11.2(g), 11.2(h), 11.2(i) pred 
ich schválením na Valnom zhromaždení spoločnosti SalesCo. 

(d) Dozorná rada spoločnosti SalesCo ďalej berie na vedomie: 

(i) prijatie Obchodného plánu spoločnosti SalesCo na príslušný rok a jeho 
zmien a to vždy na základe návrhu Predstavenstva spoločnosti SalesCo a 
po schválení na Valnom zhromaždení spoločnosti SalesCo; a 

(ii) akékoľvek obchodné rozhodnutia spoločnosti SalesCo, v súvislosti so 
záležitosťou spoločnosti SalesCo alebo sériou záležitostí spoločnosti 
SalesCo (i) výslovne neuvedenou v Obchodnom pláne spoločnosti 
SalesCo a ktorej, resp. ktorých hodnota predstavuje 3 000 000 EUR (tri 
milióny eur) a viac alebo (ii) výslovne uvedenou v Obchodnom pláne 
spoločnosti SalesCo pričom jej alebo ich hodnota sa od Obchodného plánu 
spoločnosti SalesCo odchyľuje o sumu 3 000 000 EUR (tri milióny eur) a 
viac. 

Ak Dozorná rada spoločnosti SalesCo zamietne návrh rozhodnutia vo veci, ktorá patrí 
medzi Vyhradené záležitosti spoločnosti SalesCo, prípadne návrh rozhodnutia v 
akejkoľvek inej veci (ďalej spoločne len „Návrh Rozhodnutia“), alebo proti takému Návrhu 
Rozhodnutia vznesie námietky, je povinná o tom upovedomiť bez zbytočného odkladu 
Predstavenstvo spoločnosti SalesCo a uviesť dôvody zamietnutia alebo vznesenia 
námietok proti takému Návrhu Rozhodnutia. Predstavenstvo spoločnosti SalesCo uvedené 
dôvody a námietky v dobrej viere zváži. Najneskôr pätnásť (15) Pracovných dní po 
oznámení dôvodov a námietok Predstavenstvo spoločnosti SalesCo predloží Dozornej 
rade spoločnosti SalesCo zrevidovaný Návrh Rozhodnutia. Členovia Predstavenstva 
spoločnosti SalesCo sú pri príprave zrevidovaného Návrhu Rozhodnutia povinní 
spolupracovať s Členmi Dozornej rady spoločnosti SalesCo, pričom Členovia 
Predstavenstva spoločnosti SalesCo a členovia Dozornej rady spoločnosti SalesCo sú 
povinní vyvinúť najväčšie možné úsilie na dosiahnutie spoločnej zhody za účelom 
schválenia zrevidovaného Návrhu Rozhodnutia Dozornou radou spoločnosti SalesCo. V 
prípade, ak Dozorná rada spoločnosti SalesCo napriek tomu zrevidovaný Návrh 
Rozhodnutia neschváli, Predstavenstvo spoločnosti SalesCo predloží Návrh Rozhodnutia 
(prípadne zrevidovaný Návrh Rozhodnutia) na schválenie Valnému zhromaždeniu 
spoločnosti SalesCo, pri zachovaní postupu podľa odseku 11.4.  

13.4 Zasadnutia Dozornej rady spoločnosti SalesCo 

Zasadnutia Dozornej rady spoločnosti SalesCo budú zvolávané predsedom Dozornej rady 
spoločnosti SalesCo a budú sa konať aspoň raz štvrťročne. Zasadnutie Dozornej rady 
spoločnosti SalesCo je platne zvolané, ak (i) boli Členovia Dozornej rady spoločnosti 
SalesCo o zasadnutí písomne informovaní aspoň sedem (7) Pracovných dní vopred, s 
výnimkou prípadu, ak sa Člen Dozornej rady spoločnosti SalesCo, ktorý sa zasadnutia 
nezúčastnil tohto práva v každom konkrétnom prípade vopred písomne vzdal a (ii) 
miestom zasadnutia je sídlo spoločnosti SalesCo v Košiciach, s výnimkou prípadu, ak sa 
všetci Členovia Dozornej rady spoločnosti SalesCo tohto práva v konkrétnom prípade 
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písomne vzdali. Pokiaľ s tým všetci Členovia Dozornej rady spoločnosti SalesCo vopred 
výslovne súhlasia, môže sa v rozsahu povolenom právnymi predpismi zasadnutie 
Dozornej rady spoločnosti SalesCo konať aj formou: (i) písomného vyjadrenia, (ii) s 
použitím faxu alebo elektronickej pošty alebo (iii) s použitím vhodnej telekomunikačnej 
techniky umožňujúcej hlasové alebo súčasne vizuálne a hlasové spojenie na diaľku a v 
reálnom čase v rozsahu povolenom platnými predpismi. Predseda Dozornej rady 
spoločnosti SalesCo bude povinný zvolať zasadnutie Dozornej rady spoločnosti SalesCo 
na žiadosť ktoréhokoľvek Člena Dozornej rady spoločnosti SalesCo tak, aby bolo zvolané 
najneskôr do siedmich (7) Pracovných dní od doručenia žiadosti. 

13.5 Predaj Akcií tretej strane  

(a) V prípade, ak Štátny akcionár predá tretej strane (s výnimkou prostredníctvom 
Verejnej ponuky) Akcie predstavujúce menej ako 18% základného imania VSE a 
Strategický partner nadobudne nadpolovičnú väčšinu Akcií prostredníctvom 
využitia predkupného práva na takýto predaj, Štátny akcionár zabezpečí, aby jeho 
zástupcovia v Dozornej rade spoločnosti SalesCo hlasovali spoločne a v súlade so 
zástupcom Strategického partnera vo veciach týkajúcich sa operatívnych opatrení, 
ktoré sú pre Strategického partnera podstatné: prijatie pôvodného a každého 
nového Strategického plánu spoločnosti SalesCo, vrátane strednodobého 
plánovania, rozpočtu, investičného plánovania, úpravy a reorganizácie 
zamestnanosti, a znižovania nákladov. 

(b) Bez toho, aby bol dotknutý odsek 13.4, ak dôjde k udalosti uvedenej v odseku 
13.5(a), Štátny akcionár vynaloží všetko primerané úsilie, aby sa predseda 
Dozornej rady spoločnosti SalesCo vopred dohodol s podpredsedom Dozornej 
rady spoločnosti SalesCo na dátume, čase a mieste zasadnutí Dozornej rady 
spoločnosti SalesCo. 

(c) Ak dvaja alebo viac zástupcov Štátneho akcionára v Dozornej rade spoločnosti 
SalesCo nebude na zasadnutí Dozornej rady spoločnosti SalesCo hlasovať tak, 
ako je vyžadované v odseku 13.5(a), Strany sa stretnú, aby prediskutovali 
príslušný problém a dohodli sa na vzájomne prijateľnom riešení, a ak toto riešenie 
nebude možné dosiahnuť, Strany súhlasia s tým, že vynaložia všetko svoje úsilie 
na zaistenie, aby toto riešenie prijali členovia Dozornej rady spoločnosti SalesCo 
nominovaní Štátnym akcionárom a Strategickým partnerom. 

ČLÁNOK 14 
Dcérske spoločnosti VSE 

14.1 Rozhodovanie 

Akcionári vynaložia svoje maximálne úsilie na zabezpečenie (vrátane úpravy korporačných 
dokumentov príslušnej Dcérskej spoločnosti VSE), aby na schválenie ktoréhokoľvek z 
úkonov každej Dcérskej spoločnosti VSE (s výnimkou DSO a spoločnosti SalesCo) 
uvedených v tomto odseku bol potrebný súhlas každého z Akcionárov a zástupcov VSE na 
Valnom zhromaždení príslušnej Dcérskej spoločnosti VSE: 

(a) zmena zakladateľskej listiny, spoločenskej zmluvy alebo stanov Dcérskej 
spoločnosti; 

(b) zvýšenie alebo zníženie základného imania Dcérskej spoločnosti; 
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(c) zrušenie, rozdelenie, zlúčenie, splynutie alebo premena Dcérskej spoločnosti, 
predaj podniku Dcérskej spoločnosti, predaj časti podniku Dcérskej spoločnosti 
alebo iné oddelenie časti Dcérskej spoločnosti predstavujúcej aspoň dvadsať 
percent (20%) obratu, zamestnancov, alebo zisku Dcérskej spoločnosti; 

(d) vydanie akcií, dlhopisov alebo opcií alebo iných cenných papierov alebo 
investičných nástrojov zakladajúcich akékoľvek právo na obchodný podiel v 
Dcérskej spoločnosti, udelenie akéhokoľvek práva upísať akcie alebo akékoľvek 
nadobudnutie akcií Dcérskou spoločnosťou, ako aj akékoľvek zmeny formy a 
podoby akcií; 

(e) verejná ponuka týkajúca sa Dcérskej spoločnosti (pre tento účel sa primerane 
použije definícia Verejnej ponuky); 

(f) kúpa, predaj alebo iné nadobudnutie alebo prevod majetkových účastí Dcérskej 
spoločnosti v tretích osobách, alebo akýkoľvek úkon, ktorý môže mať za následok, 
bez príslušného súhlasu, takéto nadobudnutie alebo prevod (vrátane opcií, 
záložného práva a podmienených prevodov) okrem tých, ktoré sú obsiahnuté v 
podnikovom pláne alebo v prevádzkovom pláne a rozpočte Dcérskej spoločnosti; 

(g) podstatné investičné výdavky alebo investície Dcérskej spoločnosti alebo 
podstatné prevody majetku, práv alebo záväzkov okrem tých, ktoré sú obsiahnuté 
v podnikovom pláne alebo v prevádzkovom pláne a rozpočte Dcérskej spoločnosti; 

(h) uzavretie alebo zmena akejkoľvek zmluvy alebo súvisiacich zmlúv medzi Dcérskou 
spoločnosťou a treťou stranou, ktorej hodnota plnení presahuje alebo môže 
presahovať 2 000 000 EUR (dva milióny eur); 

(i) prijatie úveru alebo prevzatie iného zadlženia, zriadenie záložného práva, 
vystavenie záruky alebo poskytnutie iného zabezpečenia Dcérskou spoločnosťou 
za záväzky Dcérskej spoločnosti alebo akejkoľvek tretej strany okrem tých, ktoré 
sú obsiahnuté v podnikovom pláne alebo v prevádzkovom pláne a rozpočte 
Dcérskej spoločnosti, kde v každom z uvedených prípadov celková hodnota 
jednotlivého úveru alebo iného zadlženia alebo záložného práva, záruky alebo 
iného zabezpečenia spolu s ostatnými úvermi, zadlženiami, záložnými právami, 
zárukami alebo zabezpečeniami, ktoré sú súčasťou tej istej transakcie alebo 
súvisiacich transakcií, presahuje 2 000 000 EUR (dva milióny eur); 

(j) uzavretie alebo zmena akejkoľvek Zmluvy medzi Pridruženými osobami Dcérskou 
spoločnosťou; 

(k) schválenie podnikového plánu a prevádzkového plánu a rozpočtu Dcérskej 
spoločnosti; a 

(l) voľba členov štatutárneho orgánu a členov dozornej rady Dcérskej spoločnosti, s 
výnimkou členov dozornej rady, ktorí sú zo zákona volení zamestnancami Dcérskej 
spoločnosti. 

14.2 Súhlas VSE 

Akcionári vynaložia svoje maximálne úsilie na zabezpečenie, aby zástupcovia VSE získali 
pred každým hlasovaním na valnom zhromaždení Dcérskej spoločnosti, ktoré sa bude 
týkať záležitostí uvedených v odseku 14, súhlas Predstavenstva, s výnimkou hlasovania o 
záležitostiach, ktoré by patrili medzi Vyhradené záležitosti na ktoré je potrebné získať 
súhlas Dozornej rady. 
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ČLÁNOK 15 
Vedenie, finančná politika, obchodné plánovanie 

15.1 Generálny riaditeľ 

15.1.1 Generálny riaditeľ 

Generálneho riaditeľa volí Predstavenstvo. Generálny riaditeľ (i) musí spĺňať 
všeobecné požiadavky požadované od členov štatutárneho orgánu spoločnosti 
podľa slovenského právneho poriadku a (ii) musí mať príslušné vzdelanie a 
profesionálne riadiace schopnosti. 

15.1.2 Generálny riaditeľ DSO 

Generálneho riaditeľa DSO volí Predstavenstvo DSO. Generálny riaditeľ DSO (i) 
musí spĺňať všeobecné požiadavky kladené na členov štatutárneho orgánu 
spoločnosti podľa slovenského právneho poriadku a (ii) musí mať príslušné 
vzdelanie a profesionálne riadiace schopnosti. 

15.1.3 Generálny riaditeľ spoločnosti SalesCo 

Generálneho riaditeľa spoločnosti SalesCo volí Predstavenstvo spoločnosti 
SalesCo. Generálny riaditeľ spoločnosti SalesCo (i) musí spĺňať všeobecné 
požiadavky kladené na členov štatutárneho orgánu spoločnosti podľa slovenského 
právneho poriadku a (ii) musí mať príslušné vzdelanie a profesionálne riadiace 
schopnosti. 

15.2 Výkonné vedenie VSE, DSO a spoločnosti SalesCo  

15.2.1 Výkonné vedenie VSE 

Predstavenstvo udeľuje právomoci Generálnemu riaditeľovi a ostatným členom 
výkonného vedenia VSE. Každodenná činnosť VSE sa bude vykonávať pod 
vedením a dohľadom výkonného vedenia VSE, ktoré môže zaväzovať VSE v 
rozsahu poverenia Predstavenstvom, a ktoré bude vykonávať svoju činnosť podľa 
smerníc pre vedenie vydaných Predstavenstvom. Predstavenstvo nemôže na 
Generálneho riaditeľa alebo iných členov výkonného vedenia VSE preniesť 
rozhodovanie o záležitostiach vyhradených Valnému zhromaždeniu alebo Dozornej 
rade. Generálny riaditeľ a ďalší členovia výkonného vedenia VSE môžu byť Členmi 
Predstavenstva, ale nesmú byť Členmi Dozornej rady, Členmi Predstavenstva 
DSO, Generálnym riaditeľom DSO, osobou zodpovednou za riadenie DSO, ani 
zastupovať Akcionára na Valnom zhromaždení. Člen Predstavenstva nesmie byť 
Členom Predstavenstva DSO, Členom Dozornej rady DSO ani Generálnym 
riaditeľom DSO. Žiadny Člen Predstavenstva, Člen Dozornej rady ani iný výkonný 
manažér sa nesmie priamo ani nepriamo podieľať na riadení činnosti distribučnej 
sústavy.  

15.2.2 Výkonné vedenie DSO 

Predstavenstvo DSO udeľuje právomoci Generálnemu riaditeľovi DSO a ostatným 
členom výkonného vedenia DSO. Každodenná činnosť DSO sa bude vykonávať 
pod vedením a dohľadom výkonného vedenia DSO, ktoré môže zaväzovať DSO v 
rozsahu poverenia Predstavenstvom DSO, a ktoré bude vykonávať svoju činnosť 
podľa smerníc pre vedenie vydaných Predstavenstvom DSO. Predstavenstvo DSO 
nemôže na Generálneho riaditeľa DSO alebo iných členov výkonného vedenia 
DSO preniesť rozhodovanie o záležitostiach vyhradených Valnému zhromaždeniu 
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DSO alebo Dozornej rade DSO. Generálny riaditeľ DSO a ďalší členovia 
výkonného vedenia DSO môžu byť Členmi Predstavenstva DSO, ale nesmú byť 
Členmi Dozornej rady DSO, Členmi Predstavenstva, ani zastupovať Akcionára 
DSO na Valnom zhromaždení DSO. Členovia Predstavenstva DSO, Generálny 
riaditeľ DSO a ďalší výkonní manažéri DSO, pokiaľ existujú, sa nesmú priamo ani 
nepriamo podieľať na riadení činnosti výroby, prenosu a dodávky elektriny za VSE. 
Členovia Dozornej rady DSO nesmú byť priamo alebo nepriamo zodpovední za 
riadenie činnosti výroby, prenosu a dodávky elektriny za VSE. 

15.2.3 Výkonné vedenie spoločnosti SalesCo 

Predstavenstvo spoločnosti SalesCo udeľuje právomoci Generálnemu riaditeľovi 
spoločnosti SalesCo a ostatným členom výkonného vedenia spoločnosti SalesCo. 
Každodenná činnosť spoločnosti SalesCo sa bude vykonávať pod vedením a 
dohľadom výkonného vedenia spoločnosti SalesCo, ktoré môže zaväzovať 
spoločnosť SalesCo v rozsahu poverenia Predstavenstvom spoločnosti SalesCo, a 
ktoré bude vykonávať svoju činnosť podľa smerníc pre vedenie vydaných 
Predstavenstvom spoločnosti SalesCo. Predstavenstvo spoločnosti SalesCo 
nemôže na Generálneho riaditeľa spoločnosti SalesCo alebo iných členov 
výkonného vedenia spoločnosti SalesCo preniesť rozhodovanie o záležitostiach 
vyhradených Valnému zhromaždeniu spoločnosti SalesCo alebo Dozornej rade 
spoločnosti SalesCo. Generálny riaditeľ spoločnosti SalesCo a ďalší členovia 
výkonného vedenia spoločnosti SalesCo môžu byť Členmi Predstavenstva 
spoločnosti SalesCo, ale nesmú byť Členmi Dozornej rady spoločnosti SalesCo, 
Členmi Predstavenstva, ani zastupovať Akcionára spoločnosti SalesCo na Valnom 
zhromaždení spoločnosti SalesCo. Člen Predstavenstva spoločnosti SalesCo 
nesmie byť Členom Predstavenstva DSO, Členom Dozornej rady DSO ani 
Generálnym riaditeľom DSO. Okrem toho, žiadny Člen Predstavenstva spoločnosti 
SalesCo, Člen Dozornej rady spoločnosti SalesCo ani iný člen výkonného vedenia 
spoločnosti SalesCo sa nemôže priamo ani nepriamo zapájať do riadenia 
distribučnej sústavy. 

15.3 Riadenie VSE, DSO a spoločnosti SalesCo 

Akcionári súhlasia s tým, aby boli za Členov Predstavenstva, za Členov Predstavenstva 
DSO, Členov Predstavenstva spoločnosti SalesCo, za Generálneho riaditeľa, za 
Generálneho riaditeľa DSO, Generálneho riaditeľa spoločnosti SalesCo alebo ostatných 
členov výkonného vedenia VSE, DSO, spoločnosti SalesCo nominovaní odborníci 
spĺňajúci kritériá určené pre výkon funkcie Člena Predstavenstva, Člena Predstavenstva 
DSO, Člena Predstavenstva spoločnosti SalesCo, Generálneho riaditeľa, Generálneho 
riaditeľa DSO, Generálneho riaditeľa spoločnosti SalesCo alebo ostatných členov 
výkonného vedenia VSE, DSO alebo spoločnosti SalesCo.  

15.4 Konflikt záujmov 

Každý Akcionár zabezpečí, aby ním nominovaní Členovia Predstavenstva a Členovia 
Dozornej rady dodržiavali ustanovenia Doplnených Stanov VSE a aby ním nominovaní 
Členovia Predstavenstva DSO a Členovia Dozornej rady DSO dodržiavali ustanovenia 
Stanov DSO, a ďalej aby Členovia Predstavenstva spoločnosti SalesCo a Členovia 
Dozornej rady spoločnosti SalesCo dodržiavali ustanovenia Stanov spoločnosti SalesCo, v 
ktorých je konflikt záujmov upravený a právnych predpisov o konflikte záujmov. 
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15.5 Odvolania 

Na žiadosť ktoréhokoľvek Akcionára Akcionári zabezpečia, aby bol z funkcie odvolaný taký 
Člen Predstavenstva, Člen Predstavenstva DSO, Člen Predstavenstva spoločnosti 
SalesCo, Člen Dozornej rady, Člen Dozornej rady DSO, Člen Dozornej rady spoločnosti 
SalesCo, Generálny riaditeľ, Generálny riaditeľ DSO, Generálny riaditeľ spoločnosti 
SalesCo alebo iný člen výkonného vedenia VSE, DSO alebo spoločnosti SalesCo, ktorý 
prestane spĺňať kritériá na výkon tejto funkcie, alebo ktorý bude konať v rozpore s 
právnymi predpismi alebo Doplnenými Stanovami VSE, Stanovami DSO alebo Stanovami 
spoločnosti SalesCo, podľa toho kde sú práva a povinnosti dotknutej Osoby upravené. 

15.6 Strategický plán 

(a) Predstavenstvo pripraví na schválenie Dozornou radou kompletný Strategický plán 
na nadchádzajúce Finančné roky, ktorý predloží Dozornej rade najmenej dvadsať 
(20) Pracovných dní pred skončením príslušného Finančného roka. Každý 
Strategický plán musí obsahovať najmenej nasledovné položky: 

(i) správu o činnosti VSE počas aktuálneho Finančného roka; a 

(ii) projektovanú súvahu, výkaz ziskov a strát a výkaz cash-flow, vrátane 
odhadu požiadaviek na obežný kapitál a investičné výdavky týkajúce sa 
najväčších položiek alebo projektov spolu s podkladovými detailmi. 

Taktiež možno predložiť návrhy týkajúce sa akýchkoľvek iných Vyhradených 
záležitostí alebo záležitostí považovaných za potrebné zo strany Predstavenstva. 
(S cieľom predísť akýmkoľvek pochybnostiam Strategický plán nebude 
považovaný za prevádzkový rozpočet.) 

(b) Ak Dozorná rada kedykoľvek neschváli navrhnutý Strategický plán predložený 
Predstavenstvom do 20 dní od jeho predloženia predsedovi Dozornej rady 
Predstavenstvom, Strategický partner môže zvolať zasadnutie s FNM a 
Ministerstvom s cieľom prerokovať Strategický plán navrhnutý Predstavenstvom za 
účelom dosiahnutia dohody o vzájomne prijateľnom riešení týkajúcom sa 
Strategického plánu, a v prípade, že je možné dosiahnuť takéto vzájomne 
prijateľné riešenie, Strany sa dohodli vynaložiť maximálne úsilie tak, aby bolo 
vzájomne dohodnuté riešenie bezodkladne prijaté všetkými príslušnými orgánmi 
spoločnosti VSE. 

(c) Ak Dozorná rada vznesie námietky voči Strategickému plánu, je povinná ich 
predložiť Strategickému partnerovi a Predstavenstvu, ktorí dané námietky v dobrej 
viere zvážia. Najneskôr pätnásť (15) Pracovných dní po oznámení námietok môžu 
Strategický partner a Predstavenstvo poskytnúť Dozornej rade zrevidovaný 
Strategický plán. Ak po uplynutí tohto obdobia nebude Strategický plán alebo 
zrevidovaný Strategický plán schválený Dozornou radou, bude predložený na 
schválenie alebo zamietnutie Valnému zhromaždeniu. 

(d) Akcionári zabezpečia, aby VSE bola riadená v medziach Strategického plánu. 

15.7 Strategický plán DSO 

(a) Predstavenstvo DSO pripraví na schválenie Dozornou radou DSO kompletný 
Strategický plán DSO na nadchádzajúce Finančné roky, ktorý predloží Dozornej 
rade DSO najmenej dvadsať (20) Pracovných dní pred skončením príslušného 
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Finančného roka. Každý Strategický plán DSO musí obsahovať najmenej 
nasledovné položky: 

(i) správu o činnosti DSO počas aktuálneho finančného roka; a 

(ii) projektovanú súvahu, výkaz ziskov a strát a výkaz cash-flow, vrátane 
odhadu požiadaviek na obežný kapitál a investičné výdavky týkajúce sa 
najväčších položiek alebo projektov spolu s podkladovými detailmi. 

Taktiež možno predložiť návrhy týkajúce sa akýchkoľvek iných Vyhradených 
záležitostí DSO alebo záležitostí DSO považovaných za potrebné zo strany 
Predstavenstva DSO. (S cieľom predísť akýmkoľvek pochybnostiam Strategický 
plán nebude považovaný za prevádzkový rozpočet.) 

(b) Ak Dozorná rada DSO kedykoľvek neschváli navrhnutý Strategický plán DSO 
predložený od Predstavenstva DSO, Predstavenstvo DSO bude postupovať tak, 
ako v prípade neschválenia veci ktorá patrí medzi Vyhradené záležitosti DSO (t.j. v 
zmysle odseku 10.3).  

(c) Predstavenstvo DSO zabezpečí, aby bolo DSO riadené v medziach Strategického 
plánu DSO a Obchodného plánu DSO. V prípade rozdielov medzi Strategickým 
plánom a Obchodným plánom bude mať prednosť Strategický plán. 

15.8 Strategický plán spoločnosti SalesCo 

(a) Predstavenstvo spoločnosti SalesCo pripraví na schválenie Dozornou radou 
spoločnosti SalesCo kompletný Strategický plán spoločnosti SalesCo na 
nadchádzajúce Finančné roky, ktorý predloží Dozornej rade spoločnosti SalesCo 
najmenej dvadsať (20) Pracovných dní pred skončením príslušného Finančného 
roka. Každý Strategický plán spoločnosti SalesCo musí obsahovať najmenej 
nasledovné položky: 

(i) správu o činnosti spoločnosti SalesCo počas aktuálneho Finančného roka; 
a 

(ii) projektovanú súvahu, výkaz ziskov a strát a výkaz cash-flow, vrátane 
odhadu požiadaviek na obežný kapitál a investičné výdavky týkajúce sa 
najväčších položiek alebo projektov spolu s podkladovými detailmi. 

Taktiež možno predložiť návrhy týkajúce sa akýchkoľvek iných Vyhradených 
záležitostí spoločnosti SalesCo alebo záležitostí spoločnosti SalesCo 
považovaných za potrebné zo strany Predstavenstva spoločnosti SalesCo. (S 
cieľom predísť akýmkoľvek pochybnostiam Strategický plán spoločnosti SalesCo 
nebude považovaný za prevádzkový rozpočet.) 

(b) Ak Dozorná rada spoločnosti SalesCo kedykoľvek neschváli navrhnutý Strategický 
plán spoločnosti SalesCo predložený od Predstavenstva spoločnosti SalesCo, 
Predstavenstvo spoločnosti SalesCo bude postupovať tak, ako v prípade 
neschválenia veci ktorá patrí medzi Vyhradené záležitosti spoločnosti SalesCo (t.j. 
v zmysle odseku 13.3).  

(c) Predstavenstvo spoločnosti SalesCo zabezpečí, aby bola spoločnosť SalesCo 
riadená v medziach Strategického plánu spoločnosti SalesCo a Obchodného plánu 
spoločnosti SalesCo. V prípade rozdielov medzi Strategickým plánom a 
Obchodným plánom bude mať prednosť Strategický plán. 
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15.9 Postup ohľadne dividend vyplácaných zo strany VSE, DSO a spoločnosti SalesCo 

Akcionári súhlasia, že postup VSE, DSO a spoločnosť SalesCo pri rozhodovaní a 
vyplácaní dividend bude taký, aby sa zabezpečila maximalizácia vyplatených dividend v 
súlade so slovenským právnym poriadkom. 

15.10 Zmluvy medzi Pridruženými osobami VSE, DSO a spoločnosti SalesCo 

15.10.1 Zmluvy medzi Pridruženými osobami 

Na vylúčenie pochybností, Zmluvy medzi Pridruženými osobami môžu VSE a jej 
Dcérske spoločnosti, bez ohľadu na ich hodnotu, uzatvárať len za podmienok nie 
horších, než by boli získateľné od iných obchodných partnerov v obvyklých 
obchodných vzťahoch. Akcionári a Dozorná rada obdržia podrobnosti o všetkých 
Zmluvách medzi Pridruženými osobami a jednotliví Členovia Predstavenstva, 
Členovia Dozornej rady a Akcionári na základe žiadosti obdržia odôvodnene 
požadované informácie týkajúce sa takýchto Zmlúv medzi Pridruženými osobami. 
Strana uzatvárajúca Zmluvu medzi Pridruženými osobami oznámi uzatvorenie 
Zmluvy medzi Pridruženými osobami predsedovi Dozornej rady, ktorý bude takéto 
informácie štvrťročne predkladať Dozornej rade. 

15.10.2 DSO Zmluvy medzi Pridruženými osobami  

Na vylúčenie pochybností, DSO Zmluvy medzi Pridruženými osobami môžu DSO a 
jej Dcérske spoločnosti, bez ohľadu na ich hodnotu, uzatvárať len za podmienok 
nie horších, než by boli získateľné od  iných obchodných partnerov v obvyklých 
obchodných vzťahoch. VSE obdrží podrobnosti o všetkých DSO Zmluvách medzi 
Pridruženými osobami, ktoré nepatria medzi Oddelené činnosti. Dozorná rada 
DSO obdrží podrobnosti o všetkých DSO Zmluvách medzi Pridruženými osobami. 
Každý Člen Predstavenstva DSO, Člen Dozornej rady DSO a VSE na základe 
žiadosti obdržia odôvodnene požadované informácie týkajúce sa takýchto DSO 
Zmlúv medzi Pridruženými osobami.  

15.10.3 Zmluvy medzi Pridruženými osobami spoločnosti SalesCo 

Na vylúčenie pochybností, Zmluvy medzi Pridruženými osobami spoločnosti 
SalesCo môžu spoločnosť SalesCo a jej Dcérske spoločnosti, bez ohľadu na ich 
hodnotu, uzatvárať len za podmienok nie horších, než by boli získateľné od iných 
obchodných partnerov v obvyklých obchodných vzťahoch. VSE obdrží podrobnosti 
o všetkých Zmluvách medzi Pridruženými osobami spoločnosti SalesCo. Dozorná 
rada spoločnosti SalesCo obdrží podrobnosti o všetkých Zmluvách medzi 
Pridruženými osobami spoločnosti SalesCo. Každý Člen Predstavenstva 
spoločnosti SalesCo, Člen Dozornej rady spoločnosti SalesCo a VSE na základe 
žiadosti obdržia odôvodnene požadované informácie týkajúce sa takýchto Zmlúv 
medzi Pridruženými osobami spoločnosti SalesCo.  

ČLÁNOK 16 
Obmedzenie prevodu akcií 

16.1 Obmedzenia vzťahujúce sa na Strategického partnera 

(a) Až do uplynutia piatich (5) rokov odo Dňa účinnosti nesmie Strategický partner, bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu Štátneho akcionára (i) predať, postúpiť ani 
inak previesť Akcie v prospech akejkoľvek osoby, (ii) založiť alebo zriadiť na svoje 
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Akcie Ťarchu, ani (iii) uzatvoriť zmluvu, opciu alebo dojednanie týkajúce sa 
všetkých alebo časti Akcií s ohľadom na takýto prevod, nakladanie alebo zriadenie. 

(b) Do uplynutia piatich (5) rokov odo Dňa účinnosti môže Strategický partner predať, 
postúpiť či inak previesť akékoľvek Akcie v prospech svojej Pridruženej osoby 
alebo na Pridruženú osobu za predpokladu, že: 

(i) Strategický partner získa predchádzajúci písomný súhlas Štátneho 
akcionára, pričom takýto súhlas nemôže byť bezdôvodne odoprený; 

(ii) predaj, postúpenie alebo prevod nebude mať za následok zmenu skutočnej 
kontroly Strategického partnera nad jeho podielom vo VSE; a 

(iii) záväzky takéhoto nadobúdateľa podľa tejto Zmluvy sú zaručené 
prevodcom. 

(c) Po uplynutí piatich rokov odo Dňa účinnosti do uplynutia desiatich rokov odo Dňa 
účinnosti Strategický partner, alebo jeho nástupca, môže predať, postúpiť alebo 
inak previesť Akcie v prospech akejkoľvek Osoby alebo na akúkoľvek Osobu za 
predpokladu, že: 

(i) tridsať (30) dní pred akýmkoľvek vyššie uvedeným úkonom musí 
Strategický partner písomne informovať Štátneho akcionára o takomto 
navrhnutom nadobúdateľovi („Perspektívny nadobúdateľ“); 

(ii) ak Štátny akcionár odôvodnene namieta voči takémuto Perspektívnemu 
nadobúdateľovi, že takýto Perspektívny nadobúdateľ, ako strana tejto 
Zmluvy, je neprijateľný pre záujmy Štátneho akcionára a poskytne 
Strategickému partnerovi, alebo jeho nástupcovi, takúto námietku v 
písomnej forme do tridsiatich (30) dní od obdržania oznámenia zo strany 
Strategického partnera, alebo jeho nástupcu, potom bude Štátny akcionár 
oprávnený odmietnuť listinu o pristúpení vyžadovanú podľa odseku 16.6 (b) 
a takýto Perspektívny nadobúdateľ sa nestane Stranou tejto Zmluvy; a 

(iii) ak Štátny akcionár nenamietne tak, ako sa uvádza vyššie, alebo neuplatní 
svoje predkupné právo podľa odseku 16.5 vo vyššie uvedenej lehote, 
potom Strategický partner môže požadovať, aby Štátny akcionár 
akceptoval Perspektívneho nadobúdateľa ako Stranu tejto Zmluvy podľa 
odseku 16.6, po podpísaní listiny o pristúpení Perspektívnym 
nadobúdateľom; a 

(iv) Perspektívny nadobúdateľ nesmie byť Neželanou osobou. 

16.2 Obmedzenia vzťahujúce sa na Štátneho akcionára  

Ak to umožnia právne predpisy Slovenskej republiky, FNM môže kedykoľvek previesť 
všetky alebo časť svojich Akcií alebo všetky či časť svojich práv vyplývajúcich z takýchto 
Akcií na Ministerstvo alebo Verejné inštitúcie, prípadne ich kombináciu, za podmienky, že 
Ministerstvo bude zodpovedať za všetky záväzky nadobúdateľov na základe tohto 
ustanovenia. Akékoľvek predkupné práva Strategického partnera podľa tohto článku 16 sa 
na takýto prevod nebudú vzťahovať. Ak to umožnia právne predpisy Slovenskej republiky, 
príslušný Štátny akcionár môže previesť všetky alebo časť svojich Akcií na neverejnú 
inštitúciu s výhradou obmedzení a predkupných práv Strategického partnera obsiahnutých 
v tomto článku 16. 
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16.3 Predajná opcia  

V prípade, že sa právne predpisy Slovenskej republiky, vrátane §10 ods. 4 Zákona o 
privatizácii zmenia alebo doplnia tak, že umožnia Štátnemu akcionárovi predať alebo 
previesť jeho Akcie, Štátny akcionár bude mať právo predať všetky svoje Akcie alebo ich 
časť predstavujúcu najmenej osemnásť percent (18%) základného imania VSE 
Strategickému partnerovi alebo jeho nástupcovi za Cenu za predajnú opciu. Takáto 
predajná opcia sa môže uplatniť najneskôr do šiestich (6) rokov po Dni účinnosti. Strany sa 
dohodli, že v prípade zvýšenia alebo zníženia základného imania alebo rozdelenia 
základného imania či delenia akcií alebo prehodnotenia či inej podobnej zmeny v štruktúre 
základného imania VSE doplnia Cenu za predajnú opciu tak, aby odrážala zmenenú 
kapitálovú štruktúru takým spôsobom, ktorým neovplyvní hospodárske dôsledky Ceny za 
predajnú opciu. Pre odstránenie pochybností, ak dôjde k zvýšeniu základného imania VSE 
v dôsledku vkladov alebo k zníženiu základného imania v dôsledku rozdelenia fondov 
alebo kapitálu Akcionárom, potom celková suma splatná v súvislosti s predajnou opciou 
bude pomerne zvýšená, resp. znížená. Strategický partner predpokladá v súvislosti s 
lehotami uvedenými v tomto odseku 16.3, že Štátny akcionár nevyužije predajnú opciu po 
tom, ako sa Štátny akcionár dozvie, že regulačný rámec, vytvorený alebo v procese tvorby 
zo strany URSO, pre druhú regulačnú etapu neprimerane zaťaží obchodnú činnosť VSE. 

16.4 Predkupné právo Strategického partnera 

(a) V prípade, že sa zmenia alebo doplnia právne predpisy Slovenskej republiky, 
vrátane §10 ods. 4 Zákona o privatizácii tak, že umožnia Štátnemu akcionárovi 
predať alebo previesť jeho Akcie, Štátny akcionár môže ponúknuť Existujúce akcie 
ľubovoľnému subjektu, avšak musí najprv ponúknuť taký počet Existujúcich akcií, 
ktorý je nevyhnutný na to, aby sa podiel Strategického partnera zvýšil na päťdesiat 
jeden percent (51%) zo Základného imania VSE, Strategickému partnerovi za 
Cenu za predajnú opciu. Ak Strategický partner neakceptuje ponuku na uplatnenie 
predkupného práva do tridsiatich (30) Pracovných dní, Štátny akcionár môže 
ponúknuť taký počet Existujúcich akcií, ktorý je nevyhnutný na to, aby sa podiel 
Strategického partnera zvýšil na päťdesiat jeden percent (51%) zo Základného 
imania tretej strane bez predkupných práv obsiahnutých v tomto článku 16, za 
predpokladu, že kupujúci takýchto Existujúcich akcií súhlasí s úhradou sumy aspoň 
vo výške Ceny za predajnú opciu za takéto Existujúce akcie. Strategický partner 
má taktiež predkupné právo na dve percentá (2%) Základného imania za Cenu za 
predajnú opciu pred akoukoľvek Verejnou ponukou. Po tom, ako Štátny akcionár 
doručí Strategickému partnerovi oznámenie so žiadosťou o Verejnú ponuku podľa 
odseku 16.9(a), Strategický partner bude mať tridsať (30) Pracovných dní na 
uplatnenie takéhoto predkupného práva pred jeho uplynutím, po ktorom môžu byť 
takéto akcie ponúknuté tretím stranám. 

(b) Existujúce akcie Štátneho akcionára, na ktoré sa nevzťahuje odsek 16.4(a), Štátny 
akcionár nesmie predať, postúpiť ani inak previesť na žiadnu osobu, ktorá nie je 
Verejnou inštitúciou inak, ako za okamžite disponibilné prostriedky, a pred 
nadobudnutím účinnosti takého prevodu ich musí ponúknuť Strategickému 
partnerovi podľa tohto odseku 16.4(b). Po obdržaní písomnej ponuky na prevod 
Akcií pripravenej v dobrej viere, či už na základe verejnej súťaže, alebo inak, ktorú 
Štátny akcionár („Perspektívny prevodca“) má v úmysle akceptovať, alebo po 
dobromyseľnom uzavretí zmluvy o prevode Akcií s úplne alebo čiastočne 
odloženou účinnosťou, je Perspektívny prevodca bez zbytočného odkladu povinný 
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písomne informovať Strategického partnera o identite perspektívneho 
nadobúdateľa (“Perspektívny nadobúdateľ“) a o zmluvných podmienkach 
navrhovaného prevodu, vrátane ceny, ktorú navrhol Perspektívny nadobúdateľ. 
Takéto oznámenie predstavuje ponuku Perspektívneho prevodcu na prevod 
takýchto Akcií Strategickému partnerovi za zmluvných podmienok uvedených v 
oznámení, ktorá je počas tridsiatich (30) dní odo dňa podania takéhoto oznámenia, 
neodvolateľná za jednu z nasledovných cien podľa toho, ktorá cena bude vyššia (i) 
len počas obdobia až do 31. decembra 2006 vrátane, Cena za predajnú opciu a po 
takomto dátume až do uplynutia šiestich rokov od Dátumu účinnosti Primeraná 
trhová cena, (ii) cena ponúknutá Perspektívnym nadobúdateľom, alebo (iii) 
Primeraná trhová cena. Ak Strategický partner ponuku v tridsať (30) dňovej lehote 
písomne neprijme, môže Perspektívny prevodca previesť tieto Akcie na 
Perspektívneho nadobúdateľa za zmluvných podmienok dohodnutých medzi 
Perspektívnym nadobúdateľom a Perspektívny prevodcom. Ak sa Perspektívny 
prevodca a Perspektívny nadobúdateľ dohodnú na zmene podmienok uvedených v 
písomnom oznámení, Perspektívny prevodca môže tieto Akcie previesť na 
Perspektívneho nadobúdateľa, len ak pred takýmto prevodom ponúkne prevod 
Akcií Strategickému partnerovi za takto zmenených podmienok spôsobom 
uvedeným v tomto odseku 16.4(b). Obmedzenia prevodu zakotvené v tomto 
odseku 16.4(b) sa nevzťahujú na predaj, postúpenie alebo iný prevod na základe 
Verejnej ponuky Akcií, cenných papierov alebo investičných nástrojov 
oprávňujúcich držiteľa k akýmkoľvek právam na takéto Akcie alebo k právam 
súvisiacim s Akciami podľa podmienok tejto Zmluvy. 

16.5 Predkupné právo Štátneho akcionára  

Po obdržaní dobromyseľne pripravenej písomnej ponuky, obdržanej vo verejnej súťaži 
alebo inak, že Strategický partner („Perspektívny prevodca“) má zámer prijať alebo 
uzatvoriť dobromyseľnú zmluvu o prevode Akcií s plne alebo čiastočne odloženou 
účinnosťou, Perspektívny prevodca oznámi bez zbytočného omeškania základné údaje o 
perspektívnom nadobúdateľovi („Perspektívny nadobúdateľ“) a zmluvné podmienky 
navrhovaného prevodu Štátnemu akcionárovi, vrátane ceny, ktorú Perspektívny 
nadobúdateľ navrhol. Toto oznámenie bude predstavovať ponuku Perspektívneho 
prevodcu Štátnemu akcionárovi, neodvolateľnú počas tridsiatich (30) dní od dátumu 
podania oznámenia, na prevod týchto Akcií v súlade so zmluvnými podmienkami 
obsiahnutými v oznámení, za jednu z nasledujúcich cien, podľa toho, ktorá z nich je 
vyššia: (i) Cena za predajnú opciu, (ii) cena ponúkaná Perspektívnym nadobúdateľom, 
alebo (iii) Primeraná trhová cena. Ak Štátny akcionár neprijme ponuku v písomnej forme 
do tridsiatich (30) dní, Perspektívny prevodca môže previesť tieto Akcie Perspektívnemu 
nadobúdateľovi za zmluvných podmienok dohodnutých medzi Perspektívnym prevodcom 
a Perspektívnym nadobúdateľom. Ak sa Perspektívny prevodca a Perspektívny 
nadobúdateľ dohodnú na zmenách podmienok zahrnutých do písomného oznámenia, 
Perspektívny prevodca môže previesť tieto Akcie iba za tých istých podmienok, ktoré sú 
stanovené v tomto odseku 16.5. Obmedzenia prevodu v tomto odseku 16.5 sa nevzťahujú 
na predaj, postúpenie alebo iný prevod uskutočnený prostredníctvom Verejnej ponuky 
Akcií, cenných papierov alebo investičných nástrojov oprávňujúcich držiteľa na akékoľvek 
práva spojené s týmito Akciami alebo akokoľvek súvisiace s Akciami v súlade s touto 
Zmluvou. 
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16.6 Požiadavky v prípade prevodov  

(a) Akýkoľvek platný prevod Akcií v súlade s touto Zmluvou a Doplnenými Stanovami 
VSE musí byť vopred schválený Valným zhromaždením za podmienky, že Strany 
vyvinú všetko úsilie aby sa zabezpečili, že Valné zhromaždenie schváli akékoľvek 
prevody akcií, ktoré sú inak v súlade s ustanovením článku 16 Zmluvy. 

(b) Žiadny prevod celého balíka Akcií Štátneho akcionára alebo Strategického 
partnera nebude účinný, pokiaľ nadobúdateľ nepodpíše listinu o pristúpení, v ktorej 
súhlasí, že bude viazaný ustanoveniami tejto Zmluvy a prevezme všetky práva a 
záväzky prevodcu v súvislosti s prevádzanými Akciami podľa tejto Zmluvy. Podľa 
odseku 16.1(b) môže Štátny akcionár zakázať potenciálnemu nadobúdateľovi 
uzatvoriť túto Zmluvu. Prevádzajúca Strana oznámi druhému Akcionárovi daný 
prevod (ktorý bude zahŕňať dôkaz o prevzatí práv a záväzkov). 

(c) VSE a uvedený prevádzajúci Akcionár nezaregistrujú žiadny prevod v Centrálnom 
depozitári bez písomného dôkazu, že nadobúdateľ podpísal platnú listinu o 
pristúpení. 

(d) S výnimkou prevodu podľa odseku 16.2, ak Akcionár prevádza iba časť svojich 
Akcií podľa tohto článku 16 tak, že v dôsledku prevodu budú vo VSE viac než 
dvaja (2) Akcionári alebo uskutoční taký prevod Akcií, ktorý bude znamenať 
existenciu viac než dvoch (2) Akcionárov vo VSE, medzi neprevádzajúcim 
Akcionárom (Akcionármi) a potenciálnym novým Akcionárom (Akcionármi) sa ako 
odkladacia podmienka prevodu Akcií musí uzatvoriť nová akcionárska zmluva. 

16.7 Zriadenie zabezpečenia 

Akékoľvek Ťarchy, ktorými sú zaťažené Akcie musia byť zriadené tak, aby sa Akcie za 
žiadnych okolností nemohli previesť v rozpore s týmto článkom 16. 

16.8 Súčinnosť 

Akcionári zabezpečia, aby VSE poskytla primeranú súčinnosť Akcionárom, ktorí majú 
záujem previesť Akcie na tretiu osobu v súlade s touto Zmluvou. Táto súčinnosť bude 
zahŕňať najmä umožnenie vykonania hĺbkovej previerky (due diligence) vo VSE, vrátane 
sprístupnenia dokumentov týkajúcich sa VSE, jej Dcérskych spoločností a tretích osôb, za 
podmienky dodržania štandardných záväzkov o dôvernej povahe informácií, v rozsahu 
obvyklom pri takýchto transakciách, umožnenia stretnutí s výkonným manažmentom VSE 
a jej Dcérskych spoločností a prehliadky kľúčových prevádzok VSE. 

16.9 Požiadavky na umiestnenie a Verejnú ponuku 

(a) Ak sa zmenia alebo doplnia právne predpisy Slovenskej republiky, vrátane § 10 
ods. 4 Zákona o privatizácii tak, že umožnia Štátnemu akcionárovi predať alebo 
previesť svoje Akcie, Štátny akcionár, alebo jeho príslušný nástupca, môže 
písomným oznámením požiadať Strategického partnera, alebo jeho nástupcu, aby 
súhlasil s Verejnou ponukou. Strategický partner nemôže bezdôvodne odoprieť 
svoj súhlas s Verejnou ponukou, a ak Strategický partner, alebo jeho nástupca, 
súhlasí s Verejnou ponukou, Strategický partner, alebo jeho nástupca, sa zaväzuje 
spolupracovať so všetkými príslušnými stranami tak, aby podporil úspešnú Verejnú 
ponuku. 
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(b) Ak Strategický partner, alebo jeho nástupca, súhlasí s Verejnou ponukou, podľa 
odseku 16.4(a), Strategický partner bude mať predkupné právo na dve percentá 
(2%) ponúkaných Akcií. 

(c) Po tom, ako Strategický partner, alebo jeho nástupca, súhlasí s Verejnou ponukou, 
Štátny akcionár, alebo jeho príslušný nástupca, môže písomným oznámením 
Dozornej rade a Predstavenstvu požiadať, aby VSE urobila všetky úkony potrebné 
na zabezpečenie Verejnej ponuky za účelom predaja časti alebo všetkých Akcií. 

(d) Akcionári zabezpečia, aby VSE podnikla na vlastné náklady také úkony, ktoré 
môže Štátny akcionár, alebo jeho príslušný nástupca, primerane požadovať, aby 
sa takáto Verejná ponuka realizovala čo možno najskôr odo dňa žiadosti alebo v 
inej lehote, ktorú bude Štátny akcionár primerane požadovať, vrátane vypracovania 
prospektu cenného papiera, uzatvorenia zmlúv s upisovateľmi a poskytnutia 
obvyklých prísľubov odškodnenia upisovateľom. 

(e) Nič z toho, čo je uvedené v tejto Zmluve sa nebude vykladať tak, aby zakazovalo 
alebo obmedzovalo Strategického partnera pri nadobúdaní Akcií vo Verejnej 
ponuke. 

(f) Žiadna Verejná ponuka podľa tejto Zmluvy nesmie mať za následok vydanie 
nových Akcií a nesmie znižovať podiel Strategického partnera vo VSE, pokiaľ sa 
Strany nedohodli inak. 

ČLÁNOK 17 
Záväzky Strategického partnera 

17.1 Vykonávanie Kľúčových činností 

(a) Strategický partner sa týmto zaväzuje, že on ani jeho Pridružené osoby s výnimkou 
DSO a spoločnosti SalesCo nebudú v Slovenskej republike priamo ani nepriamo 
vykonávať žiadne Kľúčové činnosti, a to po dobu šiestich (6) mesiacov po tom, ako 
Strategický partner prestane byť Akcionárom. Navyše, Pridružené osoby 
Strategického partnera nepodliehajú žiadnym obmedzeniam vyplývajúcim zo 
Zmluvy pri výkone akejkoľvek činnosti v Slovenskej republike, avšak výkon činností 
Pridruženými osobami môže mať dopad na Strategického partnera v súlade so 
Zmluvou. 

(b) Bez ohľadu na obmedzenie uvedené v odseku 17.1(a) Strategický partner alebo 
Pridružené osoby môžu vykonávať Kľúčové činnosti v Slovenskej republike za 
podmienky, že tieto Kľúčové činnosti budú schválené Valným zhromaždením v 
súlade s odsekom 5.2 a len v takom rozsahu, v akom bolo vykonávanie týchto 
Kľúčových činností Strategickým partnerom alebo Pridruženými osobami 
schválené Valným zhromaždením. 

(c) Strategický partner za seba a svoje Pridružené osoby uznáva, že záväzky podľa 
tohto odseku 17.1 sú primerané a nevyhnutné na ochranu legitímnych záujmov 
VSE a ostatných Akcionárov.  

(d) Pre účely odseku 17.1 definícia „Pridruženej osoby“ nebude zahŕňať subjekty, ktoré 
vykonávajú podnikateľskú činnosť v energetickom sektore v Slovenskej republike a 
ktoré Strategický partner alebo jeho Pridružené osoby nadobudnú počas budúcich 
privatizácií, vrátane Slovenských elektrární, a.s., IČO: 35 829 052, alebo ich 
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nástupníckych subjektov alebo subjektov, ktoré budú vlastniť podstatné aktíva 
vlastnené Slovenskými elektrárňami, a.s. k 2. júlu 2002 (spoločne „SE“). 

(e) Nič v Zmluve nebráni Strategickému partnerovi ani jeho Pridruženým osobám 
predložiť ponuku na privatizáciu SE alebo iných subjektov, ktoré vykonávajú 
podnikateľskú činnosť v energetickom sektore v Slovenskej republike. 

17.2 Nenosné aktíva 

(a) Po Dni účinnosti Akcionári vykonajú také kroky, ktoré môžu byť nevyhnutné či 
prospešné, aby zabezpečili, že VSE predá svoje Nenosné aktíva a v prípade, že 
Predstavenstvo navrhne predaj takýchto aktív, Akcionári zabezpečia, a zároveň 
zabezpečia, aby ich nominované osoby v Predstavenstve a Dozornej rade 
zabezpečili, aby VSE postupovala s takýmto nakladaním pokiaľ Určujúca osoba 
nestanoví, že navrhovaná predajná cena a podmienky sú výrazne pod trhovou 
cenou. Každý predaj Nenosných aktív sa bude realizovať prostredníctvom verejnej 
obchodnej súťaže alebo iného mechanizmu tak, aby sa maximalizovali celkové 
výnosy z predaja. 

(b) Akcionári zabezpečia, aby VSE informovala každého z Akcionárov o akomkoľvek 
obdržaní výnosov z predaja akýchkoľvek Nenosných aktív do piatich (5) 
Pracovných dní a zabezpečia, aby VSE rozdelila a uhradila čisté výnosy z 
akéhokoľvek predaja Nenosných aktív nasledovným spôsobom: 

(i) prvých 3 010 688,44 EUR čistých výnosov z akéhokoľvek predaja 
Nenosných aktív bude okamžite rozdelených Akcionárom prostredníctvom 
osobitnej dividendy avšak za predpokladu, že Štátny akcionár, pred 
rozdelením takýchto dividend, nariadi VSE a zabezpečí, aby VSE uhradila 
takéto dividendy, ktoré formálne dlhuje Štátnemu akcionárovi priamo 
Strategickému partnerovi, až kým Strategický partner neobdrží 
3 010 688,44 EUR (vrátane dividend, ktoré VSE dlhuje Strategickému 
partnerovi podľa takéhoto rozdelenia dividend a čiastok, ktoré dlhuje 
Štátnemu akcionárovi, ktoré boli presunuté Strategickému partnerovi) 
podľa tohto odseku 17.2(b) (i); 

(ii) druhých 3 010 688,44 EUR čistých výnosov z akéhokoľvek predaja 
Nenosných aktív bude okamžite rozdelených Akcionárom prostredníctvom 
osobitnej dividendy avšak za predpokladu, že Strategický partner, pred 
rozdelením takýchto dividend, nariadi VSE a zabezpečí, aby VSE uhradila 
takéto dividendy, ktoré formálne dlhuje Strategickému partnerovi priamo 
Štátnemu akcionárovi, až kým Štátny akcionár neobdrží 3 010 688,44 EUR 
(vrátane dividend, ktoré VSE dlhuje Štátnemu akcionárovi podľa takéhoto 
rozdelenia dividend a čiastok, ktoré dlhuje Strategickému partnerovi, ktoré 
boli presunuté Štátnemu akcionárovi) podľa tohto odseku 17.2(b) (ii); 

(iii) tretích 3 010 688,44 EUR čistých výnosov z akéhokoľvek predaja 
Nenosných aktív bude okamžite rozdelených Akcionárom prostredníctvom 
osobitnej dividendy avšak za predpokladu, že Štátny akcionár, pred 
rozdelením takýchto dividend, nariadi VSE a zabezpečí, aby VSE uhradila 
takéto dividendy, ktoré formálne dlhuje Štátnemu akcionárovi priamo 
Strategickému partnerovi, až kým Strategický partner neobdrží 
3 010 688,44 EUR (vrátane dividend, ktoré VSE dlhuje Strategickému 
partnerovi podľa takéhoto rozdelenia dividend a čiastok, ktoré dlhuje 
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Štátnemu akcionárovi, ktoré boli presunuté Strategickému partnerovi) 
podľa tohto odseku 17.2(b) (iii); 

(iv) štvrtých 3 010 688,44 EUR čistých výnosov z akéhokoľvek predaja 
Nenosných aktív bude okamžite rozdelených Akcionárom prostredníctvom 
osobitnej dividendy avšak za predpokladu, že Strategický partner, pred 
rozdelením takýchto dividend, nariadi VSE a zabezpečí, aby VSE uhradila 
takéto dividendy, ktoré formálne dlhuje Strategickému partnerovi priamo 
Štátnemu akcionárovi, až kým Štátny akcionár neobdrží 3 010 688,44 EUR 
(vrátane dividend, ktoré VSE dlhuje Štátnemu akcionárovi podľa takéhoto 
rozdelenia dividend a čiastok, ktoré dlhuje Strategickému partnerovi, ktoré 
boli presunuté Štátnemu akcionárovi) podľa tohto odseku 17.2(b) (iv); a; 

(v) akákoľvek ďalšia čiastka čistých výnosov z akéhokoľvek predaja 
Nenosných aktív bude uhradená každému Akcionárovi na pomernom 
základe podľa svojho podielu v spoločnosti VSE. 

(c) Pre odstránenie pochybností, nič z toho, čo sa uvádza v tomto odseku 17.2 nemá 
vplyv na úhradu dividend Akcionárom VSE inak, než v príslušných výnosoch z 
predajov Nenosných aktív. 

ČLÁNOK 18 
Prostriedky nápravy 

18.1 Špecifické plnenie 

V prípade porušenia alebo hroziaceho porušenia povinností ktoréhokoľvek Akcionára 
podľa tejto Zmluvy, má Akcionár poškodený alebo potenciálne poškodený takým 
porušením popri možnosti uplatniť všetky práva dané právnymi predpismi, vrátane práva 
na náhradu škody, aj právo na špecifické plnenie práv poškodeného Akcionára podľa tejto 
Zmluvy. Akcionári súhlasia s tým, že ustanovenia tejto Zmluvy možno špecificky vymáhať. 
Akcionári sa zhodli na tom, že ostatné prostriedky nápravy, vrátane peňažného plnenia, 
vzťahujúce sa na porušenie ustanovení tejto Zmluvy, by poskytovali poškodenému 
Akcionárovi neprimeranú náhradu. 

18.2 Náhrada škody 

V prípade porušenia záväzkov podľa tejto Zmluvy ktorýmkoľvek Akcionárom môže 
Akcionár poškodený takýmto porušením žiadať o peňažnú náhradu škody za akékoľvek 
straty. 

18.3 Zmluvné pokuty 

(a) Príslušný Akcionár vyplatí neporušujúcemu Akcionárovi sumu rovnajúcu sa Kúpnej 
cene, ak nastane jeden z nasledovných prípadov: 

(i) Akcionár prevedie Akcie iným spôsobom, ako mu to umožňuje táto Zmluva 
alebo Doplnené Stanovy VSE; alebo 

(ii) Neželaná osoba nadobudne kontrolu nad Strategickým partnerom. 

(b) Príslušný Akcionár uhradí Akcionárovi, ktorý nie je v porušení, sumu rovnú 
desiatim percentám (10%) Kúpnej ceny, ak Akcionár nebude hlasovať na Valnom 
zhromaždení v súlade s jeho povinnosťami podľa tejto Zmluvy. 
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ČLÁNOK 19 
Trvanie a ukončenie Zmluvy 

19.1 Zánik zmluvy 

Pokiaľ nedôjde k ukončeniu tejto Zmluvy podľa odseku 19.2, 19.3, 19.4 alebo 19.5, 
zostane táto Zmluva v platnosti po celý čas, kým Štátny akcionár alebo ľubovoľná Verejná 
inštitúcia na jednej strane a Strategický partner alebo akýkoľvek povolený nástupca na 
druhej strane vlastní akékoľvek Akcie. 

19.2 Výpoveď daná Štátnym akcionárom 

(a) Štátny akcionár môže vypovedať túto Zmluvu, ak dôjde k podstatnému porušeniu 
odseku 3.2 zo strany Strategického partnera. 

(b) Štátny akcionár môže vypovedať túto Zmluvu, ak nastane jedna z nasledovných 
udalostí: 

(i) Strategický partner sa pokúsi previesť alebo prevedie Akcie iným 
spôsobom, ako to umožňuje táto Zmluva, Doplnené Stanovy VSE alebo 
ustanovovania príslušných právnych predpisov; 

(ii) Strategický partner nebude schopný splácať svoje dlhy v čase ich 
splatnosti, alebo vyhlási neschopnosť splácať svoje dlhy v čase ich 
splatnosti, alebo pozastaví uhrádzanie platieb za všetky alebo niektoré zo 
svojich dlhov alebo oznámi zámer tak urobiť, alebo dôjde k vyhláseniu 
moratória s ohľadom na akúkoľvek jeho zadlženosť alebo ovplyvňujúcu 
akúkoľvek jeho zadlženosť; 

(iii) dôjde k prijatiu (vrátane podania, návrhu alebo zvolania zasadnutia) 
akýchkoľvek krokov so zámerom rehabilitácie, správy, správcovstva, 
konkurzu, likvidácie, zrušenia Strategického partnera alebo prebieha 
akékoľvek iné konanie týkajúce sa platobnej neschopnosti Strategického 
partnera; 

(iv) Neželaná osoba nadobudne kontrolu podľa tejto Zmluvy nad Strategickým 
partnerom, alebo jeho nástupcom; alebo 

(v) podľa odseku 16.1 (c) (ii) Štátny akcionár predloží Strategickému 
partnerovi svoj nesúhlas s prevodom Akcií na Perspektívneho 
nadobúdateľa a aj napriek tomuto nesúhlasu, Strategický partner prevedie 
Akcie na takéhoto Perspektívneho nadobúdateľa.  

19.3 Výpoveď daná Strategickým partnerom 

(a) Strategický partner môže vypovedať túto Zmluvu, ak dôjde k podstatnému 
porušeniu odseku 3.1 zo strany Štátneho akcionára. 

(b) Strategický partner môže vypovedať túto Zmluvu, ak nastane jedna z 
nasledovných udalostí: 

(i) Štátny akcionár sa pokúsi previesť alebo prevedie Akcie iným spôsobom, 
ako to umožňuje táto Zmluva, Doplnené Stanovy VSE alebo ustanoveniami 
príslušných právnych predpisov; 

(ii) Štátny akcionár nebude schopný splácať svoje dlhy v čase ich splatnosti, 
alebo vyhlási neschopnosť splácať svoje dlhy v čase ich splatnosti, alebo 
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vyhlási neschopnosť splácať svoje dlhy v čase ich splatnosti, alebo 
pozastaví uhrádzanie platieb za všetky alebo niektoré zo svojich dlhov 
alebo oznámi zámer tak urobiť, alebo dôjde k vyhláseniu moratória s 
ohľadom na akúkoľvek jeho zadlženosť alebo ovplyvňujúcu akúkoľvek jeho 
zadlženosť; alebo 

(iii) dôjde k prijatiu (vrátane podania, návrhu alebo zvolania zasadnutia) 
akýchkoľvek krokov so zámerom rehabilitácie, správy, správcovstva, 
konkurzu, likvidácie, zrušenia Štátneho akcionára alebo prebieha 
akékoľvek iné konanie týkajúce sa platobnej neschopnosti Štátneho 
akcionára. 

19.4 Vzájomný súhlas 

Táto Zmluva môže byť ukončená a transakcie ňou zamýšľané môžu byť anulované 
kedykoľvek na základe vzájomného súhlasu Strán tejto Zmluvy. 

19.5 Zníženie obchodného podielu 

Táto Zmluva sa skončí, keď (i) Strategický partner, alebo jeho nástupca, alebo (ii) Štátny 
akcionár, spolu s akoukoľvek Verejnou inštitúciou vlastní alebo má právo na Akcie 
predstavujúce menej než jednu tretinu Základného imania. 

19.6 Pretrvanie záväzkov  

V prípade vypovedania tejto Zmluvy sa má za to, že nedošlo k výpovedi alebo inému 
zániku práv a povinností zmluvných Strán vyplývajúcich z článku 21 a že tieto práva a 
povinnosti zostávajú v platnosti bez obmedzenia i po vypovedaní alebo inom zániku tejto 
Zmluvy. Výpoveďou alebo iným zánikom tejto Zmluvy taktiež nie sú dotknuté nároky na 
náhradu škody, ktoré Stranám vznikli pred vypovedaním alebo iným zánikom tejto Zmluvy. 

ČLÁNOK 20 
[ZÁMERNE PONECHANÉ PRÁZDNE] 

ČLÁNOK 21 
[ZÁMERNE PONECHANÉ PRÁZDNE] 

 

 

 

KONIEC ČASTI A 
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ČASŤ B ZMENENEJ AKCIONÁRSKEJ ZMLUVY 

ČLÁNOK 1 
Definície 

1.1 Definície 

Pokiaľ v tejto Zmluve nie je uvedené inak, pojmy začínajúce veľkým písmenom majú tento 
význam: 

Akcie sú zaknihované akcie VSE na meno emitované v čase uzatvorenia 
tejto Zmluvy, každá s menovitou hodnotou 33,19 EUR (tridsaťtri eur a 
devätnásť centov), pričom každej akcii zodpovedá jeden hlas na 
Valnom zhromaždení, alebo akékoľvek akcie, ktoré budú emitované 
neskôr, alebo ktoré takéto akcie alebo ich časť nahradia a ktoré budú 
kedykoľvek predstavovať Základné imanie. 

Akcie DSO sú zaknihované akcie DSO na meno: 10 kusov, každá s menovitou 
hodnotou 3 320 EUR (tritisíc tristodvadsať eur) a jedna akcia s 
menovitou hodnotou 432 782 315 EUR (štyristotridsaťdva miliónov 
sedemstoosemdesiatdvatisíc tristopätnásť eur) a jedna akcia s 
menovitou hodnotou 4 920 000 EUR (štyri milióny 
deväťstodvadsaťtisíc eur), pričom na každých 3 320 EUR (tritisíc 
tristodvadsať eur) menovitej hodnoty príslušnej akcie pripadá na 
Valnom zhromaždení DSO jeden hlas, alebo akékoľvek akcie, ktoré 
budú emitované neskôr, alebo ktoré takéto akcie alebo ich časť 
nahradia a ktoré budú kedykoľvek predstavovať základné imanie 
DSO. 

Akcie spoločnosti 
SalesCo 

sú zaknihované akcie spoločnosti SalesCo na meno: 1 kus s 
menovitou hodnotou 35 000 EUR (tridsaťpäťtisíc eur), alebo 
akékoľvek akcie, ktoré budú emitované neskôr, alebo ktoré túto akciu 
alebo jej časť nahradia a ktoré budú kedykoľvek predstavovať 
základné imanie spoločnosti SalesCo. 

Akcionár je Štátny akcionár, akákoľvek nástupnícka Verejná inštitúcia, 
Strategický partner alebo akýkoľvek nástupca, pokiaľ je takáto osoba 
vlastníkom alebo držiteľom Akcií, alebo vykonáva akékoľvek práva 
akcionára VSE. 

Akcionár DSO  je VSE. 

Akcionár spoločnosti 
SalesCo 

je VSE. 

Audítori sú audítori VSE, DSO a spoločnosti SalesCo, ktorých vymenovanie 
je schválené príslušným valným zhromaždením. 

Bežné obchodné 
podmienky 

sú v súvislosti s podmienkami alebo podstatou transakcie podmienky, 
ktoré pre dotknutú Spoločnosť skupiny VSE nie sú menej priaznivé 
ako bežné obchodné podmienky a bežné obchodné ceny dohodnuté 
v dobrej viere. 

Cena za predajnú je Primeraná trhová cena. 
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opciu 

Centrálny depozitár  je Centrálny depozitár cenných papierov Slovenskej republiky, a.s. so 
sídlom ul. 29. Augusta 1/A, 814 80 Bratislava, IČO: 31 338 976. 

Člen Dozornej rady je člen Dozornej rady. 

Člen Dozornej rady 
DSO 

je člen Dozornej rady DSO. 

Člen Dozornej rady 
spoločnosti SalesCo 

je člen Dozornej rady spoločnosti SalesCo. 

Člen Predstavenstva je člen Predstavenstva. 

Člen Predstavenstva 
DSO 

je člen Predstavenstva DSO. 

Člen Predstavenstva 
spoločnosti SalesCo 

je člen Predstavenstva spoločnosti SalesCo. 

Dcérska spoločnosť je akákoľvek právnická Osoba, ktorú priamo či nepriamo Kontroluje 
VSE, DSO, prípadne spoločnosť SalesCo. 

Deň účinnosti je Deň uzavretia (ako je definovaný v Zmluve o kúpe akcií). 

Doplnené stanovy 
VSE 

sú doplnené stanovy VSE uvedené v Prílohe A k tejto Zmluve v znení 
prípadných zmien schválených Valným zhromaždením. 

Dozorná rada je dozorná rada VSE. 

Dozorná rada DSO je dozorná rada DSO. 

Dozorná rada 
spoločnosti SalesCo 

je dozorná rada spoločnosti SalesCo. 

DSO  je Východoslovenská distribučná, a.s., akciová spoločnosť založená 
a existujúca podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so sídlom 
Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36 599 361, zapísaná v 
Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka číslo 
1411/V, založená ako 100 % dcérska spoločnosť VSE, ktorej hlavným 
predmetom činnosti je distribúcia elektrickej energie. 

euro alebo EUR je jednotná mena členských štátov zúčastnených na Tretej etape. 

Existujúce akcie majú význam im priradený v Zmluve o kúpe akcií. 

Finančný rok je vo vzťahu k akejkoľvek spoločnosti účtovné obdobie dvanástich 
(12) mesiacov končiace sa 31. decembra, prípadne v iný deň podľa 
úpravy v súvislosti so zmenou účtovného obdobia príslušnej 
spoločnosti. 

FNM je Fond národného majetku Slovenskej republiky. 

Generálny riaditeľ  je najvyšší výkonný vedúci zamestnanec VSE.  

Generálny riaditeľ je najvyšší výkonný vedúci zamestnanec DSO.  
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DSO 

Generálny riaditeľ 
spoločnosti SalesCo 

je najvyšší výkonný vedúci zamestnanec spoločnosti SalesCo.  

Informačný výbor 
Akcionárov 

má význam uvedený v článku 17 (Informačný výbor Akcionárov). 

Kľúčové činnosti sú nákup elektrickej energie na účely predaja konečným 
spotrebiteľom v Slovenskej republike, predaj elektrickej energie 
konečným spotrebiteľom ako samostatného produktu v Slovenskej 
republike a distribúcia elektrickej energie v Slovenskej republike, 
nákup plynu na účely predaja v Slovenskej republike a predaj plynu 
ako samostatného produktu v Slovenskej republike. 

Kontrola je vo vzťahu k akejkoľvek Osobe: 

(a) priame či nepriame vlastníctvo alebo kontrolu nad väčšinou 
hlasovacích práv vykonateľných na valnom zhromaždení 
(alebo ekvivalent k nim) danej Osoby; alebo 

(b) mať priame či nepriame právo vymenovať alebo odvolať 
členov predstavenstva (alebo ekvivalent k nim), ktorí majú 
väčšinu hlasovacích práv vykonateľných na zasadnutiach 
predstavenstva (alebo ekvivalentu k nim) danej Osoby; 

(c) mať priamo či nepriamo, samostatne či spoločne s inou 
osobou možnosť viesť riadenie a politiky danej Osoby, alebo 
ho zabezpečiť, či už prostredníctvom vlastníctva akcií, na 
základe zmluvy alebo inak; 

avšak pod podmienkou, že na účely odsekov 18.1, 18.2 a 18.4(b) 
znamená „Kontrola“ mať priamo či nepriamo možnosť viesť riadenie 
a politiky danej Osoby, alebo ho zabezpečiť, či už prostredníctvom 
vlastníctva akcií, na základe zmluvy alebo inak; a 

výrazy „Kontrolovať“, „Kontrolujúci“ a „Kontrolovaný“ sa vykladajú 
obdobne. 

Kúpna cena má význam jej priradený v Zmluve o kúpe akcií. 

Kvalifikovaný 
nadobúdateľ 

je (i) spoločnosť alebo skupina podnikajúca v oblasti sieťových 
odvetví v členskom štáte Organizácie pre hospodársku spoluprácu a 
rozvoj (OECD) s (a) minimálnym ratingom BBB- udeleným agentúrou 
Standard & Poor’s alebo minimálnym ratingom Baa3 udeleným 
agentúrou Moody’s Investors Services alebo minimálnym ratingom 
BBB- udeleným agentúrou Fitch Ratings, alebo ak nemá udelený 
externý rating agentúrou Standard & Poor’s,Moody’s ani Fitch Rating, 
považuje sa za spĺňajúcu kreditné ratingové kritériá, ak audítor z 
jednej z účtovníckych firiem Veľkej štvorky bez výhrad potvrdí, že v 
momente preskúmania má kreditné postavenie, ktoré sa rovná alebo 
je lepšie od ratingu „BBB- agentúry Standard & Poor’s“ alebo „Baa3 
agentúry Moody’s“ alebo „BBB- agentúry Fitch Ratings“, a takéto 
stanovisko audítora je písomne zaslané FNM a Ministerstvu; (b) s 
konsolidovaným ročným príjmom vo výške ekvivalentu 
zodpovedajúcemu aspoň 1 500 000 000 USD (jeden a pol miliardy 
amerických dolárov) vykázanom v poslednej dostupnej auditovanej 
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konsolidovanej účtovnej závierke; a (c) aspoň dvojročnými 
skúsenosťami v sieťovom odvetví; alebo (ii) medzinárodné 
infraštruktúrne alebo investičné fondy s (a) dostatočnými 
celosvetovými skúsenosťami v oblasti správy energetickej 
infraštruktúry v členskom štáte Organizácie pre hospodársku 
spoluprácu a rozvoj (OECD); a (b) objemom spravovaného majetku 
vo výške ekvivalentu zodpovedajúcemu najmenej 1 500 000 000 
USD (jeden a pol miliardy amerických dolárov) v čase príslušného 
Nakladania (stanoveným vo vzťahu k všetkým fondom, ktoré 
spravuje alebo v súvislosti s ktorými poskytuje poradenstvo rovnaký 
investičný manažér alebo spriaznení investiční manažéri); alebo (iii) 
osoba, ktorá je holdingovou spoločnosťou konzorcia, v ktorom je 
ktorýkoľvek subjekt spĺňajúci podmienky podľa bodu (i) alebo (ii) 
účastníkom s kontrolným podielom, a za ktorej povinnosti, ktoré má 
prevziať podľa tejto Zmluvy, ručí subjekt spĺňajúci podmienky bodu (i) 
alebo (ii). 

Ministerstvo je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. 

Nakladanie je vo vzťahu k akémukoľvek majetku (pre vylúčenie pochybností, 
vrátane akejkoľvek majetkovej účasti v akejkoľvek spoločnosti) 
predaj, postúpenie, prevod alebo zriadenie akejkoľvek Ťarchy alebo 
iné nakladanie s týmto majetkom či nakladanie s hlasovacími 
právami spojenými s príslušným majetkom (v prípade majetkovej 
účasti v spoločnosti), v každom prípade však okrem vyraďovania 
príslušného majetku v rámci bežnej prevádzkovej činnosti; a výraz 
„Nakladať“ sa vykladá podobne. 

Nenosné aktíva sú aktíva, ktoré nie sú potrebné na nákup, distribúciu a dodávku 
elektrickej energie zákazníkom, najmä hotely, rekreačné zariadenia a 
byty. 

Neželaná osoba je fyzická osoba alebo právnická osoba bez ohľadu na to, či je 
registrovaná, a bez ohľadu na štátnu príslušnosť, miesto registrácie, 
pobytu alebo riadenia, alebo fyzická osoba alebo právnická osoba 
kontrolovaná fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá (i) 
spáchala a bola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin tak, 
ako je definovaný zákonom Slovenskej republiky č. 300/2005 Z.z., 
Trestný zákon, v platnom znení, alebo akýmikoľvek príslušnými 
trestnými zákonmi Nemeckej spolkovej republiky, (ii) je hľadaná na 
základe medzinárodného zatykača alebo inak Interpolom alebo inou 
podobnou medzinárodnou policajnou organizáciou, (iii) pochádza zo 
štátu, na ktorý boli uvalené sankcie Organizáciou Spojených národov 
alebo inou medzinárodnou organizáciou, ktorej členom je Slovenská 
republika, a to počas celej doby, po ktorú je sankcia platná, (iv) je 
platobne neschopná alebo v úpadku a nie je schopná splácať svoje 
dlhy v čase ich splatnosti, alebo (v) má takého člena štatutárneho 
orgánu, ktorý bol odsúdený za trestný čin, a to až dovtedy, kým tento 
člen bude vykonávať takúto funkciu. 

Nominant 
Strategického 

je akýkoľvek člen Predstavenstva alebo Dozornej rady, 
Predstavenstva DSO alebo Dozornej rady DSO, Predstavenstva 
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partnera spoločnosti SalesCo alebo Dozornej rady spoločnosti SalesCo, 
Generálny riaditeľ, Generálny riaditeľ DSO alebo Generálny riaditeľ 
spoločnosti SalesCo, ktorého nominuje Strategický partner. 

Nominant Štátneho 
akcionára 

je akýkoľvek člen Predstavenstva alebo Dozornej rady, 
Predstavenstva DSO alebo Dozornej rady DSO, Predstavenstva 
spoločnosti SalesCo alebo Dozornej rady spoločnosti SalesCo, 
ktorého nominuje Štátny akcionár. 

Obchodný zákonník je zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších 
predpisov. 

Obmedzená 
transakcia so 
Spriaznenou osobou 

je akákoľvek transakcia, ktorú uzatvorila alebo uzatvorí ktorákoľvek 
Spoločnosť skupiny VSE s akoukoľvek Spriaznenou osobou alebo 
Spriaznenými osobami, (i) pričom hodnota akejkoľvek takejto 
transakcie alebo celková hodnota série súvisiacich transakcií 
spoločne presahuje sumu 150 000 EUR (stopäťdesiattisíc eur) a 
zároveň nie je Povolenou transakciou so Spriaznenou osobou, alebo 
(ii) ktorá nie je uzatvorená na základe Bežných obchodných 
podmienok. 

Oddelené činnosti sú akékoľvek transakcie, ktoré sú uzatvorené alebo ktoré majú byť 
uzatvorené zo strany DSO ohľadom prevádzky, údržby alebo rozvoja 
distribučnej sústavy: 

(a) ohľadne ktorých Zákon o energetike požaduje nezávislosť DSO 
od VSE v rozhodovacích právomociach; alebo 

(b) ohľadom ktorých je DSO povinné zachovávať dôvernosť podľa 
Zákona o energetike a nie je ich oprávnené sprístupniť VSE. 

Osoba je fyzická osoba alebo akákoľvek právnická alebo komerčná osoba 
alebo orgán verejnej moci, napríklad o. i. spoločnosť, všeobecné 
partnerstvo, spoločný podnik, komanditná spoločnosť, spoločnosť s 
ručením obmedzeným, trust, obchodné združenie, skupina konajúca 
v zhode alebo akákoľvek osoba konajúca v zastúpení. 

Osobitná väčšina 
Predstavenstva VSE 

má význam uvedený v odseku 6.2. 

Osobitná väčšina 
Predstavenstva DSO 

má význam uvedený v odseku 9.2. 

Osobitná väčšina 
Predstavenstva 
spoločnosti SalesCo 

má význam uvedený v odseku 12.2. 

Osobitný informačný 
výbor 

má význam uvedený v odseku 16.1(g). 

Oznámenie o spore má význam uvedený v odseku 24.2. 

Perspektívny 
nadobúdateľ 

má význam uvedený v odseku 18.3, prípadne 18.4. 

Perspektívny 
prevodca 

má význam uvedený v odseku 18.3, prípadne 18.4. 
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Pomer zadlženosti je vo vzťahu k akémukoľvek príslušnému obdobiu a príslušnej 
Spoločnosti skupiny VSE a v súlade so štandardmi IFRS prijatými 
Európskou úniou pomer medzi (a) úročeným finančným dlhom 
(okrem položiek v rámci skupiny) mínus jej hotovostné peňažné 
prostriedky a ich ekvivalenty (v prípade VSE konsolidované) a (b) 
priemerom jej EBITDA (v prípade VSE konsolidovanej) za posledné 
dva Finančné roky a predpokladanej EBITDA (v prípade VSE 
konsolidovanej) pre súčasný Finančný rok. 

Poradca IVA je akákoľvek Osoba vymenovaná za Poradcu Informačného výboru 
akcionárov podľa odseku 17.2. 

Povolená transakcia 
so Spriaznenou 
stranou 

je akákoľvek transakcia, ktorú uzatvorila alebo uzatvorí ktorákoľvek 
Spoločnosť skupiny VSE alebo ktorékoľvek Spoločnosti skupiny VSE 
s akoukoľvek Spriaznenou osobou alebo Spriaznenými osobami na 
základe Bežných obchodných podmienok, ktorá: 

(a) sa uzatvára na základe verejného obstarávania jedným z 
týchto štyroch (4) spôsobov podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o 
verejnom obstarávaní (alebo v zásade podobnými spôsobmi 
stanovenými akýmkoľvek právnym predpisom platným 
v Slovenskej republike, ktorý ho v budúcnosti nahradí): 

(i) verejná súťaž; 

(ii) užšia súťaž; 

(iii) rokovacie konanie so zverejnením; alebo 

(iv) súťažný dialóg; a/alebo 

(b) je transakciou, podmienky ktorej vrátane ceny (ak je to 
relevantné), sú predmetom regulácie vykonávanej URSO-m 
alebo iným vnútroštátnym alebo nadnárodným regulačným 
orgánom plniacim regulačnú funkciu na základe predpisov 
Európskej únie pre vnútorný trh s elektrickou energiou a 
zemným plynom; a/alebo 

(c) je transakciou, ktorej predmetom je predaj elektrickej energie 
a/alebo plynu na nediskriminačnom základe za podmienok 
vrátane ceny, ktoré sú ponúkané iným porovnateľným 
zákazníkom, ktorí nie sú Spriaznenými stranami; 

(d) bola uzatvorená na základe verejnej obchodnej súťaže podľa 
§ 281 a nasl. Obchodného zákonníka (alebo v zásade 
podobnými spôsobmi stanovenými akýmkoľvek právnym 
predpisom platným v Slovenskej republike, ktorý ho 
v budúcnosti nahradí). 

Povolená zadlženosť je vo vzťahu ku ktorejkoľvek Spoločnosti skupiny VSE Pomer 
zadlženosti nepresahujúci hodnotu 2,5. 
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Povolené 
financovanie 

je vo vzťahu ku ktorejkoľvek Spoločnosti skupiny VSE: 

(a) úverové financovanie (vrátane refinancovania) poskytnuté 
renomovanou bankou/-ami alebo finančnou/-ými inštitúciou/-
ami za podmienok vo všetkých podstatných ohľadoch 
zhodných s trhovou praxou na príslušnom domácom alebo 
medzinárodnom trhu; alebo 

(b) emisia dlhových cenných papierov za podmienok vo všetkých 
podstatných ohľadoch zhodných s trhovou praxou na 
príslušnom domácom alebo medzinárodnom trhu (okrem 
akýchkoľvek dlhových cenných papierov zameniteľných za 
akcie alebo iné majetkové cenné papiere príslušnej 
Spoločnosti skupiny VSE) za podmienky, že valné 
zhromaždenie schválilo emisiu takýchto dlhových cenných 
papierov, alebo za podmienky, že Valné zhromaždenie 
Významnej dcérskej spoločnosti, prípadne Valné 
zhromaždenie DSO schválilo emisiu takýchto dlhových 
cenných papierov; 

v každom prípade však za podmienky, že v dôsledku prijatia takéhoto 
financovania (vrátane refinancovania), prípadne emisie takýchto 
dlhových cenných papierov nedôjde k presiahnutiu Povolenej 
zadlženosti. 

Pravidlá majú význam uvedený v odseku 24.2. 

Pracovný deň je deň, ktorý je pracovným dňom pre banky v Nemeckej spolkovej 
republike a Slovenskej republike okrem sobôt a nedieľ. 

Predseda IVA má význam uvedený v odseku 17.1(b). 

Predstavenstvo je predstavenstvo VSE. 

Predstavenstvo DSO je predstavenstvo DSO. 

Predstavenstvo 
spoločnosti SalesCo 

je predstavenstvo spoločnosti SalesCo. 

Pridružená osoba je v súvislosti s akoukoľvek Osobou akákoľvek iná Osoba, ktorá 
priamo či nepriamo prostredníctvom jedného alebo viacerých 
sprostredkovateľov túto Osobu Kontroluje, je touto Osobou 
Kontrolovaná, alebo je s touto Osobou spoločne Kontrolovaná. V 
prípade, že určitá Osoba priamo vlastní viac než päťdesiat percent 
(50 %) základného imania, cenných papierov, s ktorými je spojené 
právo hlasovať, obchodného podielu, či iných majetkových podielov 
inej Osoby, takéto Osoby sa považujú za pridružené. 

Primeraná trhová 
cena 

je primeraná trhová hodnota stanovená v dobrej viere na základe 
metódy diskontovaného cash-flow Určujúcou osobou. 

RG SK je spoločnosť RWE Gas Slovensko, s.r.o., so sídlom na 
Hviezdoslavovom nám. 13, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, 
IČO: 44 291 809. 

Ročný obchodný 
plán skupiny 

je ročný obchodný plán Skupiny VSE, ktorého súčasťou sú 
prevádzkový rozpočet, prognózy peňažných tokov, marketingové 
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plány a ďalšie ročné plány s podpornými údajmi uvedenými v odseku 
15.7. 

Individuálny ročný 
obchodný plán 

je ročný obchodný plán DSO a spoločnosti SalesCo, ktorého 
súčasťou je v oboch prípadoch prevádzkový rozpočet, prognózy 
peňažných tokov, marketingové plány a ďalšie ročné plány 
s podpornými údajmi uvedenými v odseku 15.7. 

SalesCo je VSE Development, a.s., akciová spoločnosť založená a existujúca 
v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, so sídlom 
Mlynská 31, 042 91 Košice, Slovenská republika, IČO: 44 483 767, 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, 
vložka číslo 1628/V. 

Skupina VSE sú VSE, DSO, spoločnosť SalesCo a Dcérske spoločnosti.  

Spoločnosť skupiny 
VSE 

je ktorákoľvek spoločnosť Skupiny VSE. 

Spor má význam uvedený v odseku 24.2. 

Spriaznená osoba je vo vzťahu ku ktorejkoľvek Spoločnosti skupiny VSE (v každom 
prípade pri zohľadnení poslednej vety tejto definície): 

(a) akákoľvek Pridružená osoba príslušnej Spoločnosti skupiny 
VSE, ktorá sama o sebe nie je ďalšou Spoločnosťou skupiny 
VSE; 

(b) akákoľvek iná Osoba, ktorá je: (i) Stranou; alebo (ii) 
Pridruženou osobou Strany (za podmienky a len pokým 
takáto Strana alebo ktorákoľvek jej Pridružená osoba (priamo 
alebo nepriamo) vlastní akékoľvek Akcie); 

(c) akýkoľvek člen Predstavenstva alebo Dozornej rady, 
Predstavenstva DSO alebo Dozornej rady DSO, 
Predstavenstva spoločnosti SalesCo alebo Dozornej rady 
spoločnosti SalesCo alebo akýkoľvek zamestnanec 
Spoločnosti skupiny VSE vo vyššej riadiacej funkcii, ktorý je 
priamo podriadený Predstavenstvu, Predstavenstvu DSO 
alebo Predstavenstvu spoločnosti SalesCo (pre vylúčenie 
pochybností, nadviazanie, skončenie  a podmienky jeho 
pracovnoprávneho vzťahu  s príslušnou Spoločnosťou 
skupiny VSE sa nepovažujú za Obmedzenú transakciu so 
Spriaznenou osobou), alebo akýkoľvek subjekt  v ktorom 
takáto osoba vlastní priamy alebo nepriamy podiel vo výške 
viac ako 5 % (päť percent); a 

(d) akákoľvek osoba, ktorá priamo či nepriamo vlastní aspoň 5 % 
(päť percent) základného imania VSE alebo  v ktorej je VSE 
akcionárom priamo či nepriamo vlastniacim aspoň 5 % (päť 
percent) jej základného imania; 

avšak za podmienky, že (i) na účely tejto Zmluvy sa žiadna 
Spoločnosť skupiny VSE nebude považovať za Pridruženú osobu 
ktorejkoľvek inej Spoločnosti skupiny VSE; (ii) nebude sa mať za to, 
že Strategický partner porušuje túto Zmluvu, ak dôjde k uzatvoreniu 
Obmedzenej transakcie so Spriaznenou osobou (alebo príslušnej 
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záväznej dohody) bez predchádzajúceho súhlasu požadovaného na 
základe tejto Zmluvy v dôsledku toho, že ktorýkoľvek Nominant 
Štátneho akcionára neposkytne informácie o svojom podiele podľa 
vyššie uvedeného písmena (c) príslušnej Spoločnosti skupiny VSE; a 
(iii) nebude sa mať za to, že Štátny akcionár porušuje túto Zmluvu, ak 
dôjde k uzatvoreniu Obmedzenej transakcie so Spriaznenou osobou 
(alebo príslušnej záväznej dohody) bez predchádzajúceho súhlasu 
požadovaného na základe tejto Zmluvy v dôsledku toho, že 
ktorýkoľvek Nominant Strategického partnera neposkytne informácie 
o svojom podiele podľa vyššie uvedeného písmena (c) príslušnej 
Spoločnosti skupiny VSE. 

Stanovy DSO sú Stanovy DSO uvedené v Prílohe C k tejto Zmluve v znení 
prípadných zmien schválených Valným zhromaždením DSO. 

Stanovy RG SK sú stanovy RG SK, schválené valným zhromaždením RG SK, alebo 
akýkoľvek iný ekvivalentný korporátny dokument RG SK, ktorý 
upravuje štruktúru a riadenie RG SK. 

Stanovy spoločnosti 
SalesCo 

sú Stanovy spoločnosti SalesCo uvedené v Prílohe D k tejto Zmluve 
v znení ich prípadných zmien schválených Valným zhromaždením 
spoločnosti SalesCo. 

Štátny akcionár je FNM, Ministerstvo, Verejná inštitúcia alebo ich prípadný nástupca, 
pokiaľ je takáto osoba vlastníkom alebo držiteľom Akcií alebo 
vykonáva práva akcionára VSE. 

Strana/-y je/sú Ministerstvo, FNM alebo Strategický partner alebo ich prípadní 
nástupcovia podľa tejto Zmluvy. 

Strategický partner je spoločnosť RWE Beteiligungsverwaltung GmbH, akýkoľvek jej 
nástupca alebo akákoľvek Pridružená osoba, ktorá riadne nadobudne 
všetky Akcie Strategického partnera na základe tejto Zmluvy a stane 
sa tak Stranou tejto Zmluvy prostredníctvom podpísania listiny o 
pristúpení podľa odseku 18.5. 

Strategický plán je výhľadový podnikateľský plán prevádzkovania a riadenia Skupiny 
VSE tak, ako je uvedené v odseku 15.6. 

Ťarcha je akékoľvek záložné právo na nehnuteľnosti, záložné právo (fixné 
alebo pohyblivé), záložné právo na hnuteľný majetok, vecné 
bremeno, zodpovednosť (vrátane akýchkoľvek podmienených 
záväzkov), hypotéka, nárok, najmä nárok ľubovoľnej tretej osoby 
alebo spor, zadržanie vlastníckeho práva alebo zmluva o 
podmienenom predaji, kúpa na splátky alebo zmluva o kúpe na 
splátky, opčné právo, zmluva o hlasovaní, rozsudok, obmedzenie 
prevodu, právo prvého odmietnutia či iné predkupné právo, právo na 
upísanie, užívanie alebo vlastníctvo, podriadenie sa ľubovoľnému 
právu inej Osoby zabezpečením platby dlhu či iného záväzku, a 
akékoľvek iné ťarchy akejkoľvek povahy bez ohľadu na to, či 
vyplývajú zo zmluvy, zo zákona alebo inak. 

Tretia etapa je tretia etapa Európskej hospodárskej a menovej únie podľa Zmluvy 
o vytvorení Európskeho spoločenstva v znení neskorších dodatkov. 
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Určujúca osoba je medzinárodne uznávaná účtovnícka spoločnosť, spoločnosť 
manažérskych konzultantov, audítorská spoločnosť alebo investičná 
banka schválená uznesením Valného zhromaždenia, prípadne 
Valného zhromaždenia DSO, alebo ak takýto súhlas nie je udelený 
do štrnástich (14) dní od doručenia oznámenia akejkoľvek Strany 
ostatným Stranám vyzývajúceho na schválenie takéhoto uznesenia, 
osoba vybratá na základe žiadosti ktorejkoľvek Strany prezidentom 
inštitútu Institute of Chartered Accountants in England and Wales. 

URSO je Úrad pre reguláciu sieťových odvetví zriadený slovenským 
zákonom č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach. 

Valné zhromaždenie je valné zhromaždenie VSE, usporiadané a konané v súlade s 
Doplnenými stanovami VSE a príslušnými ustanoveniami 
slovenských právnych predpisov. 

Valné zhromaždenie 
DSO 

je valné zhromaždenie DSO, usporiadané a konané v súlade so 
Stanovami DSO a príslušnými ustanoveniami slovenských právnych 
predpisov. 

Valné zhromaždenie 
spoločnosti SalesCo 

je valné zhromaždenie spoločnosti SalesCo, usporiadané a konané v 
súlade so Stanovami spoločnosti SalesCo a príslušnými 
ustanoveniami slovenských právnych predpisov. 

Veľká štvorka je ktorákoľvek z nasledovných medzinárodných účtovných 
spoločností, ktorákoľvek z ich slovenských pridružených spoločností 
alebo ich príslušných právnych nástupcov: Deloitte, Ernst & Young, 
KPMG a PricewaterhouseCoopers. 

Verejná ponuka je ponuka akcií, vymeniteľných dlhopisov alebo iných cenných 
papierov alebo investičných nástrojov oprávňujúcich ich držiteľa k 
všetkým právam spojených s akciami alebo právam, ktoré s akciami 
súvisia, neurčeným a neprepojeným Osobám prostredníctvom 
umiestnenia cenných papierov na kapitálovom trhu. 

Verejné inštitúcie sú vláda Slovenskej republiky, ministerstvá a ďalšie ústredné orgány 
štátnej správy, FNM, resp. akýkoľvek ich odbor alebo iná ich 
organizačná jednotka, alebo akákoľvek Osoba, ktorú tieto subjekty 
alebo orgány Kontrolujú. 

VSE je Východoslovenská energetika a.s., akciová spoločnosť, založená a 
existujúca podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so sídlom 
Mlynská 31, 042 91 Košice, Slovenská republika, IČO: 36 211 222, 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, 
vložka číslo 1203/V. 

Vyhradené záležitosti sú vyhradené záležitosti Dozornej rady, ako sú uvedené v odseku 
7.3(b). 

Vyhradené záležitosti 
DSO 

sú vyhradené záležitosti Dozornej rady DSO, ako sú uvedené v 
odseku 10.3(b). 

Vyhradené záležitosti 
spoločnosti SalesCo 

sú vyhradené záležitosti Dozornej rady spoločnosti SalesCo, ako sú 
uvedené v odseku 13.3(b). 
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Základné imanie je základné imanie VSE, ktoré v deň uzatvorenia tejto Zmluvy 
dosahuje výšku 111 617 970 EUR (stojedenásť miliónov 
šesťstosedemnásťtisíc deväťstosedemdesiat eur). 

Zákon o energetike  je zákon SR č. 251/2012 Z.z. o energetike a zmene niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 

Zákon o privatizácii je zákon SR č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na 
iné osoby v znení neskorších predpisov. 

Zmluva je táto Zmenená akcionárska zmluva vrátane jej príloh a dodatkov, 
pričom každá príloha aj dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto 
Zmluvy. 

Zmluva o kúpe akcií je zmluva definovaná v úvodných ustanoveniach tejto Zmluvy. 

 

1.2 Výklad 

Pokiaľ nie je v Zmluve upravené inak alebo pokiaľ z jej kontextu nevyplýva inak, pri 
výklade tejto Zmluvy: 

(a) slová v jednotnom čísle zahŕňajú aj tvary v množnom čísle a naopak; 

(b) odkaz na článok, odsek alebo prílohu sa vykladá ako odkaz na príslušný 
konkrétny článok, odsek alebo prílohu tejto Zmluvy; 

(c) nadpisy článkov a odsekov a obsah sa uvádzajú len pre lepšiu orientáciu nemajú 
vplyv na výklad tejto Zmluvy; a 

(d) odkazy na „podnik“ alebo „časť podniku“ sú odkazmi na podnik alebo časť 
podniku v zmysle slovenského Obchodného zákonníka. 

ČLÁNOK 2 
Stanovy a výkon práv 

2.1 Vzťah medzi FNM a Ministerstvom 

Na účely tejto Zmluvy môže Ministerstvo a FNM vykonávať akékoľvek práva akcionára 
podľa zmluvy medzi FNM a Ministerstvom zo dňa 8. marca 2002, ktorá tvorí Prílohu B tejto 
Zmluvy. V prípade akýchkoľvek pochybností či príslušné akcionárske práva môžu byť 
vykonávané Ministerstvom alebo FNM, Ministerstvo a FNM budú vykonávať takéto práva 
spoločne a nerozdielne. 

2.2 Prijatie 

Strany sa dohodli, že doplnia súčasné stanovy VSE v súlade s podmienkami tejto Zmluvy 
tak, aby Doplnené stanovy VSE plne odrážali podmienky tejto Zmluvy, a to v rozsahu, ako 
to umožňujú kogentné ustanovenia slovenských právnych predpisov. V zmysle Zmluvy o 
kúpe akcií FNM a Ministerstvo podľa potreby podniknú také úkony a zabezpečia, aby ich 
zástupcovia podnikli také úkony, ktoré sú oprávnene požadované alebo potrebné na 
registráciu rozhodnutia Valného zhromaždenia o prijatí Doplnených stanov VSE 
u príslušného orgánu. Strany sú tiež povinné v rozsahu svojich právomocí a v súlade s 
touto Zmluvou, Doplnenými stanovami VSE a Stanovami spoločnosti SalesCo podniknúť 
všetky potrebné kroky, ktoré budú viesť k vytvoreniu spoločnosti SalesCo ako plne 
funkčnej spoločnosti na predaj elektrickej energie. 
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2.3 Výkon práv 

Strany budú vykonávať svoje práva podľa tejto Zmluvy a Doplnených stanov VSE ako 
Akcionári vrátane hlasovania prostredníctvom všetkých svojich príslušných Akcií tak, aby 
dosiahli zamýšľaný účinok každého z ustanovení Doplnených stanov VSE a tejto Zmluvy. 

2.4 Zaručenie práv  

Bez ohľadu na úhrnný podiel jednotlivých Akcionárov alebo všetkých Akcionárov na 
Základnom imaní budú Akcionári hlasovať v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy tak, aby 
zabezpečili (do rozsahu, do akého môžu zabezpečiť), že každý Akcionár bude aj naďalej 
disponovať právami a plniť záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy. 

2.5 Neplatnosť ustanovení 

Ak (i) sa na základe konečného rozhodnutia súdu príslušnej jurisdikcie stane niektoré 
ustanovenie alebo viaceré ustanovenia Doplnených stanov VSE alebo tejto Zmluvy 
neplatné, alebo (ii) súdne rozhodnutie potrebné na nadobudnutie účinnosti Doplnených 
stanov VSE alebo tejto Zmluvy nebude vydané, Strany podniknú všetky kroky v rámci 
svojich právomocí, najmä využijú hlasovacie práva, aby dosiahli úpravy Doplnených 
stanov VSE alebo tejto Zmluvy, ktoré každému Akcionárovi poskytnú v rozsahu povolenom 
právnymi predpismi taký istý prospech, aký mal byť Akcionárom poskytnutý neplatnými 
ustanoveniami Doplnených stanov VSE alebo tejto Zmluvy a ktorý umožní, aby sa plne 
uplatnili zámery, ktoré Strany mali pri uzatváraní tejto Zmluvy. 

2.6 Nesúlad s Doplnenými stanovami VSE, Stanovami DSO alebo Stanovami spoločnosti 
SalesCo 

V prípade akéhokoľvek nesúladu medzi ustanoveniami tejto Zmluvy a ustanoveniami 
Doplnených stanov VSE, Stanov DSO alebo Stanov spoločnosti SalesCo a pokiaľ táto 
Zmluva neustanovuje inak, ustanovenia tejto Zmluvy budú rozhodujúce s tým, že Strany v 
rozsahu svojich právomocí podniknú akékoľvek všetky primerané kroky s cieľom zmeniť 
Doplnené stanovy VSE, Stanovy DSO alebo Stanovy spoločnosti SalesCo a podľa 
požiadaviek zabezpečia, aby Doplnené stanovy VSE, Stanovy DSO alebo Stanovy 
spoločnosti SalesCo odrážali ustanovenia tejto Zmluvy okrem prípadov, v ktorých nie je 
možné zosúladiť Doplnené stanovy VSE, Stanovy DSO alebo Stanovy spoločnosti 
SalesCo a túto Zmluvu v dôsledku kogentných ustanovení príslušných právnych 
predpisov. V prípade takéhoto nesúladu medzi Doplnenými stanovami VSE, Stanovami 
DSO alebo Stanovami spoločnosti SalesCo a ustanoveniami tejto Zmluvy budú Strany 
povinné konať v súlade s právnymi predpismi tak, aby dosiahli účel ustanovení tejto 
Zmluvy. 

ČLÁNOK 3 
Vyhlásenia a záruky 

3.1 Prehlásenia FNM a Ministerstva 

(a) Oprávnenie a riadne podpísanie 

FNM a Ministerstvo sú oprávnení podpísať a doručiť túto Zmluvu, plniť záväzky 
z nej vyplývajúce a uskutočniť transakcie v nej zvažované. Pre túto Zmluvu boli 
získané všetky potrebné oprávnenia, bola riadne podpísaná a doručená zo strany 
FNM a Ministerstva a zakladá právoplatné záväzky FNM a Ministerstva, ktoré sú 
vymáhateľné voči FNM a Ministerstvu v súlade s jej podmienkami. 

(b) Vylúčenie porušenia 

Podpísanie alebo doručenie tejto Zmluvy FNM a Ministerstvom ani uskutočnenie 
transakcií v nej zvažovaných nie je porušením (i) žiadnej podstatnej zmluvy, 
záväzku, rozsudku ani príkazu, ktorých je FNM alebo Ministerstvo zmluvnou 
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stranou, ani (ii) žiadneho zákonu ani iného právneho predpisu, ktorý sa vzťahuje 
na FNM alebo Ministerstvo. 

(c) Súdne spory 

S výnimkou toho, čo bolo sprístupnené Strategickému partnerovi, neexistuje a 
podľa vedomostí FNM alebo Ministerstva ani nehrozí žiadny neurovnaný 
podstatný nárok, žaloba, konanie, rozhodcovské konanie, šetrenie ani 
pojednávanie pred žiadnym súdom, správnym orgánom, úradom ani súkromným 
rozhodcovským súdom, ktoré by bolo vedené proti FNM alebo Ministerstvu a ktoré 
by sa týkalo transakcií zvažovaných v tejto Zmluve. 

(d) Schválenia/Súhlasy 

Okrem súhlasov a schválení, ktoré sú uvedené v Zmluve o kúpe akcií alebo ktoré 
už boli získané ku dňu podpisu tejto Zmluvy (pre vylúčenie pochybností, okrem 
súhlasov, ktoré je povinný získať Strategický partner), sa nevyžaduje žiaden iný 
súhlas ani schválenie štátneho ani iného orgánu na uzatvorenie tejto Zmluvy 
a plnenie záväzkov z nej vyplývajúcich zo strany FNM a Ministerstva. 

3.2 Vyhlásenia Strategického partnera 

(a) Oprávnenie a riadne podpísanie. 

Strategický partner je oprávnený podpísať a doručiť túto Zmluvu, plniť záväzky 
z nej vyplývajúce a uskutočniť transakcie v nej zvažované. Pre túto Zmluvu boli 
získané všetky potrebné oprávnenia, bola riadne podpísaná a doručená 
Strategickým partnerom a zakladá právoplatné záväzky Strategického partnera, 
ktoré sú vymáhateľné voči Strategickému partnerovi v súlade s jej podmienkami. 

(b) Vylúčenie porušenia 

Podpísanie alebo doručenie tejto Zmluvy Strategickým partnerom ani 
uskutočnenie transakcií v nej zvažovaných nie je porušením (i) žiadnej podstatnej 
zmluvy, záväzku, rozsudku ani príkazu, ktorých je Strategický partner zmluvnou 
stranou, ani (ii) žiadneho zákona ani iného právneho predpisu, ktorý sa vzťahuje 
na Strategického partnera. 

(c) Súdne spory 

Neexistuje a podľa vedomostí Strategického partnera ani nehrozí žiadny 
neurovnaný podstatný nárok, žaloba, konanie, rozhodcovské konanie, šetrenie 
alebo pojednávanie pred žiadnym súdom, správnym orgánom, úradom ani 
súkromným rozhodcovským súdom, ktoré by bolo vedené proti Strategickému 
partnerovi a ktoré by sa týkalo transakcií zvažovaných v tejto Zmluve. 

(d) Schválenia/Súhlasy 

Okrem súhlasov a schválení, ktoré sú uvedené v Zmluve o kúpe akcií alebo ktoré 
už boli získané ku dňu podpisu tejto Zmluvy, sa nevyžaduje žiaden iný súhlas ani 
schválenie štátneho ani iného orgánu na uzatvorenie tejto Zmluvy a plnenie 
záväzkov z nej vyplývajúcich zo strany Strategického partnera. 

ČLÁNOK 4 
Riadenie VSE, DSO a spoločnosti SalesCo  

4.1 Riadenie VSE 

VSE sa riadi v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy a Doplnených stanov VSE. Aby boli 
ustanovenia tejto Zmluvy plne účinné a v rozsahu povolenom príslušnými právnymi 
predpismi, každá Strana: 
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(a) bude vykonávať svoje hlasovacie práva na Valnom zhromaždení v súlade s 
podmienkami tejto Zmluvy;  

(b) zabezpečí, aby Členovia Predstavenstva ňou nominovaní hlasovali na zasadnutí 
Predstavenstva v súlade s podmienkami tejto Zmluvy; a 

(c) zabezpečí, aby Členovia Dozornej rady ňou nominovaní hlasovali na zasadnutí 
Dozornej rady v súlade s podmienkami tejto Zmluvy. 

4.2 Riadenie DSO 

DSO sa riadi v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy a Stanovami DSO. Aby boli 
ustanovenia tejto Zmluvy plne účinné a v rozsahu povolenom príslušnými právnymi 
predpismi, každá Strana: 

(a) zabezpečí, aby Členovia Predstavenstva DSO ňou nominovaní konali v súlade s 
podmienkami tejto Zmluvy;  

(b) zabezpečí, aby Členovia Dozornej rady DSO ňou nominovaní hlasovali na 
zasadnutí Dozornej rady DSO v súlade s podmienkami tejto Zmluvy; 

(c) zabezpečí, aby Členovia Predstavenstva ňou nominovaní vykonávali svoje 
hlasovacie práva na Valnom zhromaždení DSO v súlade s podmienkami tejto 
Zmluvy. 

4.3 Riadenie spoločnosti SalesCo  

Spoločnosť SalesCo sa riadi v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy a Stanov spoločnosti 
SalesCo. Aby boli ustanovenia tejto Zmluvy plne účinné a v rozsahu povolenom 
príslušnými právnymi predpismi, každá Strana: 

(a) zabezpečí, aby Členovia Predstavenstva spoločnosti SalesCo ňou nominovaní 
konali v súlade s podmienkami tejto Zmluvy;  

(b) zabezpečí, aby Členovia Dozornej rady spoločnosti SalesCo ňou nominovaní 
hlasovali na zasadnutí Dozornej rady spoločnosti SalesCo v súlade s 
podmienkami tejto Zmluvy; 

(c) zabezpečí, aby Členovia Predstavenstva ňou nominovaní vykonávali svoje 
hlasovacie práva na Valnom zhromaždení spoločnosti SalesCo v súlade s 
podmienkami tejto Zmluvy. 

4.4 Pravidlá riadenia spoločnosti RG SK  

Strany berú na vedomie, že RG SK je významnou Dcérskou spoločnosťou VSE, ktorá by 
v zásade mala byť riadená v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy vzťahujúcimi sa na 
spoločnosť SalesCo vrátane, pre odstránenie pochybností, pravidiel prístupu 
k informáciám upravených do miery do akej je to potrebné pre zabezpečenie súladu 
s akýmikoľvek obmedzeniami prístupu k informáciám podľa príslušných predpisov v oblasti 
ochrany hospodárskej súťaže. Strany ďalej berú na vedomie ďalšie zmeny v riadení RG 
SK (vrátane, ale nie výlučne, schvaľovania cenových návrhov alebo iných návrhov v 
konaní o cenovej regulácii pre dodávku plynu) dohodnuté Stranami a premietnuté 
v Stanovách RG SK. Pre odstránenie pochybností, bez ohľadu na článok 2.6, v prípade 
akéhokoľvek rozporu medzi (i) ustanoveniami tejto Zmluvy vzťahujúcimi sa na spoločnosť 
SalesCo a (ii) Stanovami  RG SK, budú pre riadenie RG SK rozhodujúce Stanovy RG SK 
a takýto rozpor nebude predstavovať porušenie tejto Zmluvy.   
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ČLÁNOK 5 
Valné zhromaždenie 

5.1 Valné zhromaždenie 

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom VSE. Má výhradnú právomoc vo všetkých 
záležitostiach vyplývajúcich z Obchodného zákonníka a uvedených v odseku 5.2. 
Pozvánka na Valné zhromaždenie sa zasiela v písomnej forme najmenej tridsať (30) dní 
pred dátumom konania, pričom Valné zhromaždenie môže zvolať ktorýkoľvek Akcionár. 
V každom prípade sa Valné zhromaždenie koná jedenkrát za rok v priestoroch VSE v 
Košiciach, prípadne v iný deň a na inom mieste podľa dohody Akcionárov. 

Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné za prítomnosti akcionárov vlastniacich Akcie, 
ktorých úhrnná menovitá hodnota predstavuje dve tretiny základného imania VSE. Ak 
Valné zhromaždenie nebude uznášaniaschopné, do štyroch týždňov sa s rovnakým 
programom zvolá náhradné Valné zhromaždenie, ktoré bude v každom prípade 
uznášaniaschopné. 

5.2 Povinnosti a oprávnenia Valného zhromaždenia 

Bez vplyvu na odsek 5.1 sa Štátny akcionár a Strategický partner dohodli, že budú 
postupovať tak, aby sa všetky rozhodnutia, najmä rozhodnutia uvedené v tomto odseku 
5.2, prijímali výlučne na základe výslovného jednomyseľného súhlasu Štátneho akcionára 
a Strategického partnera na Valnom zhromaždení (pre vylúčenie pochybností, obe Strany 
sa dohodli, že neprítomnosť Štátneho akcionára alebo Strategického partnera na Valnom 
zhromaždení ani zdržanie sa hlasovania na Valnom zhromaždení sa za takýto súhlas 
nepovažuje): 

(a) zmena obchodného mena VSE; 

(b) zmena Doplnených stanov VSE; 

(c) zvýšenie alebo zníženie Základného imania; 

(d) emitovanie Akcií, dlhopisov, opcií alebo iných cenných papierov alebo 
investičných nástrojov zakladajúcich akékoľvek právo na upísanie alebo 
vlastníctvo Akcií, udelenie akéhokoľvek práva na nadobudnutie Akcií alebo 
nadobudnutie akýchkoľvek Akcií zo strany VSE; 

(e) prijatie akéhokoľvek uznesenia na zrušenie VSE; 

(f) zmena formy a podoby Akcií; 

(g) rozhodnutia o zmene práv spojených s akýmkoľvek druhom Akcií; 

(h) rozhodnutie o obmedzení alebo vylúčení prednostného práva akcionára na 
upísanie novo emitovaných akcií VSE v súlade s podmienkami stanovenými 
zákonom; 

(i) schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky, mimoriadnej individuálnej 
účtovnej závierky, riadnej konsolidovanej účtovnej závierky alebo mimoriadnej 
konsolidovanej účtovnej závierky VSE, ak boli vyhotovené, v súlade s odsekom 
15.8, rozhodnutia o rozdelení zisku VSE alebo spôsobe úhrady prípadných strát 
VSE a určení tantiém (pre vylúčenie pochybností, vrátane schválenia vyplatenia 
dividend alebo iného podobného rozdelenia vo VSE); 

(j) (i) Nakladanie s podnikom VSE alebo akoukoľvek jeho časťou (pre vylúčenie 
pochybností, vrátane vkladu podniku a/alebo akejkoľvek jeho časti do základného 
imania inej obchodnej spoločnosti), a (ii) Nakladanie s neobežným majetkom 
VSE, ak toto Nakladanie s neobežným majetkom VSE v prípade jednotlivej 
transakcie alebo celková hodnota série súvisiacich transakcií spoločne presahuje 
3 000 000 EUR (tri milióny eur); 
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(k) zrušenie, rozdelenie, zlúčenie alebo zmena právnej formy VSE; 

(l) Verejná ponuka; 

(m) voľba, odvolanie alebo nahradenie Členov Predstavenstva a Členov Dozornej 
rady (s výnimkou Členov Dozornej rady, ktorí zo zákona musia byť volení 
zamestnancami VSE) a uzatvorenie alebo zmena zmluvy o výkone ich funkcie; 

(n) rozhodnutia týkajúce sa Vyhradených záležitostí neschválených alebo 
zamietnutých Dozornou radou; 

(o) akékoľvek Nakladanie s Akciami (pre vylúčenie pochybností, vrátane zriadenia 
akejkoľvek Ťarchy k akýmkoľvek Akciám); výber Určujúcej osoby;  

(p) vymenovanie Audítorov; 

(q) vymenovanie likvidátora VSE; 

(r) akákoľvek podstatná zmena v povahe hlavnej obchodnej činnosti VSE; 

(s) súhlas s vykonaním vyššie uvedených úkonov;  

(t) udelenie predchádzajúceho súhlasu s nasledovnými záležitosťami týkajúcimi sa 
DSO, pokiaľ nepatria do kategórie Oddelených činností: 

(i) zmena obchodného mena DSO; 

(ii) zmena Stanov DSO; 

(iii) zvýšenie alebo zníženie základného imania DSO; 

(iv) emitovanie Akcií, dlhopisov, opcií alebo iných cenných papierov alebo 
investičných nástrojov DSO zakladajúcich akékoľvek právo na upísanie 
alebo vlastníctvo Akcií DSO, udelenie akéhokoľvek práva na 
nadobudnutie Akcií DSO alebo nadobudnutie akýchkoľvek Akcií DSO zo 
strany DSO;  

(v) prijatie akéhokoľvek uznesenia na zrušenie DSO; 

(vi) uskutočnenie Verejnej ponuky zo strany DSO; 

(vii) zmena formy a podoby Akcií DSO, zmena práv spojených s Akciami 
DSO; 

(viii) rozhodnutie o obmedzení alebo vylúčení prednostného práva akcionára 
na upísanie novo emitovaných Akcií DSO v súlade s podmienkami 
stanovenými zákonom; 

(ix) rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém, alebo 
rozhodnutie o nevyplatení zisku alebo tantiém v DSO (pre vylúčenie 
pochybností, vrátane schválenia vyplatenia dividend alebo iného 
podobného rozdelenia v DSO); 

(x) (i) Nakladanie s podnikom DSO alebo s akoukoľvek jeho časťou (pre 
vylúčenie pochybností, vrátane vkladu podniku DSO alebo akejkoľvek 
jeho časti do základného imania inej obchodnej spoločnosti), a (ii) 
Nakladanie s neobežným majetkom DSO, ak toto Nakladanie 
s neobežným majetkom DSO v prípade jednotlivej transakcie alebo 
celková hodnota série súvisiacich transakcií spoločne presahuje 
3 000 000 EUR (tri milióny eur); 

(xi) zrušenie, rozdelenie, zlúčenie alebo zmena právnej formy DSO; 

(xii) akékoľvek Nakladanie s Akciami DSO (pre vylúčenie pochybností, 
vrátane zriadenia akejkoľvek Ťarchy k akýmkoľvek Akciám DSO); 

(xiii) vymenovanie Audítorov DSO; 
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(xiv) vymenovanie likvidátora DSO; 

(xv) akákoľvek podstatná zmena v povahe hlavnej obchodnej činnosti DSO; 

(xvi) akékoľvek obchodné rozhodnutia v súvislosti so záležitosťou DSO alebo 
sledom záležitostí DSO, ktorých hodnota predstavuje 3 000 000 EUR (tri 
milióny eur) alebo viac, pričom však medzi takéto rozhodnutia nepatria 
rozhodnutia súvisiace s jednotlivými zmluvami, na základe ktorých tvorí 
DSO zisk v rámci svojej bežnej obchodnej činnosti; a 

(xvii) rozhodnutia týkajúce sa Vyhradených záležitostí DSO neschválených 
alebo zamietnutých Dozornou radou DSO; 

(u) predchádzajúce schválenie ktorejkoľvek z nasledujúcich záležitostí týkajúcich sa 
spoločnosti SalesCo: 

(i) zmena obchodného mena spoločnosti SalesCo; 

(ii) zmena Stanov spoločnosti SalesCo; 

(iii) zvýšenie alebo zníženie základného imania spoločnosti SalesCo; 

(iv) emitovanie Akcií, dlhopisov, opcií alebo iných cenných papierov alebo 
investičných nástrojov spoločnosti SalesCo zakladajúcich akékoľvek 
právo na upísanie alebo vlastníctvo Akcií spoločnosti SalesCo, udelenie 
akéhokoľvek práva na nadobudnutie Akcií spoločnosti SalesCo alebo 
nadobudnutie akýchkoľvek Akcií spoločnosti SalesCo zo strany 
spoločnosti SalesCo;  

(v) prijatie akéhokoľvek uznesenia na zrušenie spoločnosti SalesCo; 

(vi) uskutočnenie Verejnej ponuky zo strany spoločnosti SalesCo; 

(vii) zmena formy a podoby Akcií spoločnosti SalesCo, zmena práv spojených 
s Akciami spoločnosti SalesCo; 

(viii) rozhodnutie o obmedzení alebo vylúčení prednostného práva akcionára 
na upísanie novo emitovaných Akcií spoločnosti SalesCo v súlade s 
podmienkami stanovenými zákonom; 

(ix) rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém, alebo 
rozhodnutie o nevyplatení zisku alebo tantiém v spoločnosti SalesCo (pre 
vylúčenie pochybností, vrátane schválenia vyplatenia dividend alebo 
iného podobného rozdelenia v spoločnosti SalesCo); 

(x) (i) Nakladanie s podnikom spoločnosti SalesCo alebo akoukoľvek jeho 
časťou (pre vylúčenie pochybností, vrátane vkladu podniku spoločnosti 
SalesCo alebo akejkoľvek jeho časti do základného imania inej obchodnej 
spoločnosti), a (ii) Nakladanie s neobežným majetkom spoločnosti 
SalesCo, ak toto Nakladanie s neobežným majetkom spoločnosti SalesCo 
v prípade jednotlivej transakcie alebo celková hodnota série súvisiacich 
transakcií spoločne presahuje 3 000 000 EUR (tri milióny eur); 

(xi) zrušenie, rozdelenie, zlúčenie alebo zmena právnej formy spoločnosti 
SalesCo; 

(xii) akékoľvek Nakladanie s Akciami spoločnosti SalesCo (pre vylúčenie 
pochybností, vrátane zriadenia akejkoľvek Ťarchy k akýmkoľvek Akciám 
spoločnosti SalesCo); 

(xiii) vymenovanie Audítorov spoločnosti SalesCo; 

(xiv) vymenovanie likvidátora spoločnosti SalesCo; 

(xv) akákoľvek podstatná zmena v povahe hlavnej obchodnej činnosti DSO; 
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(xvi) akékoľvek obchodné rozhodnutia v súvislosti so záležitosťou spoločnosti 
SalesCo alebo sledom záležitostí spoločnosti SalesCo, ktorých hodnota 
predstavuje 3 000 000 EUR (tri milióny eur) alebo viac, pričom však medzi 
takéto rozhodnutia nepatria rozhodnutia súvisiace s jednotlivými zmluvami 
uzatvorenými spoločnosťou SalesCo v rámci jej bežnej obchodnej 
činnosti, na základe ktorých (i) tvorí spoločnosť SalesCo zisk (predáva 
elektrickú energiu alebo plyn svojim zákazníkom), (ii) nakupuje 
spoločnosť SalesCo elektrickú energiu alebo plyn (pre vylúčenie 
pochybností, vrátane doplnkových zmlúv s prevádzkovateľmi 
infraštruktúry a  organizátormi trhu, ktoré sú potrebné na uskutočnenie 
tohto predaja a nákupu); 

(xvii) rozhodnutia týkajúce sa Vyhradených záležitostí spoločnosti SalesCo 
neschválených alebo zamietnutých Dozornou radou spoločnosti SalesCo; 

(xviii) ak sa na spoločnosť SalesCo vzťahuje §756a Obchodného zákonníka 
alebo akýkoľvek právny predpis platný v Slovenskej republike, ktorý ho 
v budúcnosti nahradí, (i) schválenie akéhokoľvek návrhu ceny alebo iného 
návrhu v konaní o cenovej regulácii vo vzťahu k dodávke elektrickej 
energie; a (ii) schválenie prevodu právomoci schváliť návrhy cien alebo 
iné návrhy v konaní o cenovej regulácii z Valného zhromaždenia 
spoločnosti SalesCo na Predstavenstvo spoločnosti SalesCo. 

Ak dôjde k prevodu Akcií na základe tejto Zmluvy, napríklad k prevodu Akcií podľa odseku 
18.2, tak, že vo VSE budú viac než dvaja Akcionári, akékoľvek rozhodnutie na Valnom 
zhromaždení vo vzťahu k vyššie uvedeným záležitostiam musí byť schválené 
dvojtretinovou väčšinou Akcií. 

ČLÁNOK 6 
Predstavenstvo 

6.1 Zloženie Predstavenstva 

(a) Predstavenstvo sa skladá z piatich (5) Členov Predstavenstva vrátane predsedu 
Predstavenstva a podpredsedu Predstavenstva, pričom každý Člen 
Predstavenstva bude nominovaný a zvolený v súlade s odsekom 5.2 a s týmto 
odsekom 6.1 na obdobie štyroch (4) rokov. 

(b) Pokiaľ Strategický partner priamo vlastní aspoň jednu tretinu (1/3) Akcií, bude 
oprávnený nominovať troch (3) z piatich (5) Členov Predstavenstva vrátane 
predsedu Predstavenstva. Pokiaľ Štátny akcionár priamo vlastní aspoň jednu 
tretinu (1/3) Akcií, bude oprávnený nominovať dvoch (2) z piatich (5) Členov 
Predstavenstva vrátane podpredsedu Predstavenstva. 

(c) Pokiaľ Štátny akcionár priamo vlastní viac ako desať percent (10 %), ale menej 
ako jednu tretinu (1/3) Akcií, bude oprávnený nominovať jedného (1) z piatich (5) 
Členov Predstavenstva. V takom prípade bude Strategický partner oprávnený 
nominovať štyroch (4) z piatich (5) Členov Predstavenstva vrátane predsedu 
Predstavenstva. 

(d) Ak Akcionár kedykoľvek požiada o (i) odvolanie Člena Predstavenstva, ktorého 
nominoval, alebo (ii) o voľbu nominanta na miesto uvoľnené z akéhokoľvek 
dôvodu odchodom Člena Predstavenstva, ktorého nominoval, potom Akcionári 
budú bezodkladne hlasovať na Valnom zhromaždení tak, aby zabezpečili takéto 
odvolanie alebo voľbu takéhoto nového nominanta. Akcionári sa budú písomne 
navzájom informovať o Osobách, ktoré zamýšľajú vymenovať, najmenej desať 
(10) Pracovných dní pred dátumom zasadnutia akéhokoľvek Valného 
zhromaždenia Akcionárov VSE, na ktorom takíto menovaní nominanti budú 
schválení za Členov Predstavenstva. 
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(e) Každý Člen Predstavenstva vybraný Akcionárom (i) musí spĺňať všeobecné 
požiadavky požadované od člena štatutárneho orgánu spoločnosti podľa 
slovenských právnych predpisov, a (ii) musí mať príslušné vzdelanie a 
profesionálne riadiace schopnosti v príslušnom odvetví. 

6.2 Rozhodovanie Predstavenstva 

Predstavenstvo môže prijímať rozhodnutia v mene VSE týkajúce sa všetkých záležitostí 
súvisiacich s VSE, ktoré nie sú vyhradené do pôsobnosti Valného zhromaždenia alebo 
Dozornej rady Doplnenými stanovami VSE, touto Zmluvou alebo slovenskými právnymi 
predpismi. Právomoci Predstavenstva zahŕňajú okrem iného výkon práv Akcionára DSO v 
súvislosti s DSO a výkon práv Akcionára spoločnosti SalesCo v súvislosti so spoločnosťou 
SalesCo za podmienky udelenia predchádzajúceho súhlasu Valného zhromaždenia, pokiaľ 
sa tento súhlas vyžaduje podľa odsekov 5.2(t) a 5.2(u).  

Ktoríkoľvek dvaja (2) Členovia Predstavenstva budú oprávnení zaväzovať VSE vždy na 
základe pripojenia dvoch podpisov k príslušnému dokumentu. Predstavenstvo môže prijať 
rozhodnutie v akejkoľvek záležitosti za prítomnosti aspoň troch (3) Členov Predstavenstva 
(vrátane jedného (1) Člena Predstavenstva nominovaného Štátnym akcionárom a dvoch 
(2) Členov Predstavenstva nominovaných Strategickým partnerom), okrem záležitostí, 
ktoré musí schváliť väčšina aspoň štyroch (4) Členov Predstavenstva, a v takomto prípade 
musia byť na zasadnutí prítomní najmenej štyria (4) Členovia Predstavenstva. Ak sa 
žiadny Člen Predstavenstva nominovaný Štátnym akcionárom nezúčastní riadne 
zvolaného zasadnutia, bude toto zasadnutie odložené a znova zvolané. Ak sa žiadny Člen 
Predstavenstva menovaný Štátnym akcionárom nezúčastní následného riadne zvolaného 
zasadnutia Predstavenstva, uvedené požiadavky uznášaniaschopnosti sa v prípade 
druhého z týchto zasadnutí nepoužijú a Predstavenstvo bude uznášaniaschopné v 
prípade, ak budú prítomní ktoríkoľvek traja (3) Členovia Predstavenstva, okrem záležitostí, 
ktoré musí schváliť väčšina aspoň štyroch (4) Členov Predstavenstva, a v takomto prípade 
musia byť na zasadnutí prítomní najmenej štyria (4) Členovia Predstavenstva. 
Predstavenstvo prijíma rozhodnutie o akejkoľvek záležitosti na základe uznesenia 
prijatého jednoduchou väčšinou prítomných Členov Predstavenstva, okrem záležitostí, 
ktoré sú v zmysle tohto odseku 6.2 upravené inak. Predseda Predstavenstva nemá 
rozhodujúci hlas.  

Bez ohľadu na vyššie uvedené, Predstavenstvo rozhoduje väčšinou najmenej štyroch (4) 
Členov Predstavenstva o každej z nasledujúcich záležitostí (ďalej len „Osobitná väčšina 
Predstavenstva VSE“): 

(a) schválenie Strategického plánu alebo akýchkoľvek jeho zmien (pre vylúčenie 
pochybností, predloženie návrhu Strategického plánu alebo akýchkoľvek jeho 
zmien Dozornej rade na kontrolu nepodlieha súhlasu najmenej štyroch (4) Členov 
Predstavenstva); 

(b) bez vplyvu na odsek 15.1, vznik a ukončenie pracovného pomeru Generálneho 
riaditeľa VSE a schválenie podmienok jeho zamestnávania;  

(c) vznik a ukončenie zapojenia Poradcu IVA a schválenie podmienok jeho zapojenia; 

(d) akýkoľvek investičný projekt VSE, ak výška plánovaných kapitálových výdavkov 
VSE na tento projekt jednotlivo presahuje (i) 3 000 000 EUR (tri milióny eur) (a to 
aj keď takéto kapitálové výdavky VSE vzniknú v priebehu viacerých rokov) 
a zároveň táto investícia patrí do predmetu Kľúčovej činnosti, alebo (ii) 
300 000 EUR (tristotisíc eur) (a to aj keď takéto kapitálové výdavky VSE vzniknú 
v priebehu viacerých rokov), pokiaľ táto investícia nepatrí do predmetu Kľúčovej 
činnosti; 

(e) akékoľvek nadobudnutie akýchkoľvek akcií alebo obchodného podielu 
v akejkoľvek spoločnosti zo strany VSE, (i) pokiaľ kúpna cena v prípade jednotlivej 
transakcie alebo celková hodnota série súvisiacich transakcií spoločne presahuje 
3 000 000 EUR (tri milióny EUR) (a to aj keď takéto kapitálové výdavky VSE 
vzniknú v priebehu viacerých rokov), ak investícia slúži na bezprostredný výkon 
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Kľúčovej činnosti, alebo (ii) 300 000 EUR (tristotisíc EUR) (a to aj keď takéto 
kapitálové výdavky VSE vzniknú v priebehu viacerých rokov), pokiaľ táto 
investícia neslúži na bezprostredný výkon Kľúčovej činnosti; 

(f) akékoľvek urovnanie akýchkoľvek súdnych alebo rozhodcovských konaní 
týkajúcich sa sporov, ktoré sa jednotlivo týkajú, resp. vo vzťahu ku ktorým možno 
odôvodnene očakávať, že sa budú jednotlivo týkať sumy (vrátane súvisiacich 
nákladov) vo výške viac ako 150 000 EUR (stopäťdesiattisíc EUR) (s výnimkou 
súdnych alebo rozhodcovských konaní týkajúcich sa sporov medzi VSE 
a Slovenskou republikou, akýmikoľvek jej úradmi alebo štátnymi orgánmi, FNM 
alebo akoukoľvek spoločnosťou, v ktorej Slovenská republika, ktorýkoľvek jej úrad 
alebo štátny orgán vlastní (priamo či nepriamo) aspoň jednu tretinu (1/3) akcií 
tejto spoločnosti); 

(g) finančná pôžička alebo vznik dlhu VSE (inak ako v rámci bežnej obchodnej 
činnosti) okrem: 

(i) Povoleného financovania,  

(ii) poskytnutia pôžičiek medzi Spoločnosťami skupiny VSE, pokiaľ je VSE 
100 % vlastníkom príslušných Spoločností skupiny VSE (pre vylúčenie 
pochybností, za podmienky, že príslušná transakcia sa uskutoční za 
Bežných obchodných podmienok); 

(iii) poskytnutia pôžičiek od ktorýchkoľvek Akcionárov alebo ich Pridružených 
spoločností Spoločnostiam skupiny VSE, avšak pre vylúčenie pochybností 
za podmienky, že príslušná transakcia sa uskutoční za Bežných 
obchodných podmienok;  

(h) akékoľvek ručenie alebo záväzok VSE na odškodnenie, poskytnutý v prospech 
akejkoľvek tretej osoby s výnimkou (i) akéhokoľvek ručenia alebo záväzku na 
odškodnenie vo všetkých podstatných ohľadoch v súlade s trhovou praxou na 
príslušnom trhu a týkajúceho sa záväzkov akejkoľvek Spoločnosti skupiny VSE, 
ktoré vznikli v rámci Povoleného financovania, (ii) akéhokoľvek záväzku na 
odškodnenie poskytnutého pri bežnej obchodnej činnosti VSE a vo všetkých 
podstatných ohľadoch v súlade s trhovými podmienkami na príslušnom trhu ako 
náprava úkonov alebo opomenutí VSE alebo akejkoľvek inej Spoločnosti skupiny 
VSE, ktorej 100 % vlastníkom je VSE; 

(i) akákoľvek podstatná zmena účtovných postupov a zásad používaných VSE pri 
vypracovaní jej auditovaných účtovných závierok vyplývajúcich zo zákona (pre 
vylúčenie pochybností, vrátane akejkoľvek zmeny účtovného obdobia), ktorá nie 
je zavinená zmenami relevantných obchodných okolností ani zmenami právneho 
a regulačného prostredia; 

(j) schválenie akejkoľvek Obmedzenej transakcie so Spriaznenou osobou, ktorej 
zmluvnou stranou je akákoľvek Spoločnosť skupiny VSE okrem DSO; 

(k) výkon akcionárskych práv v DSO v súvislosti so zvolením, odvolaním alebo 
výmenou Členov Predstavenstva DSO a Členov Dozornej rady DSO (okrem tých 
Členov Dozornej rady DSO, ktorých volia v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi zamestnanci DSO) a uzatvorením alebo zmenou zmlúv o výkone ich 
funkcie. Akcionári zabezpečia, aby ich príslušní nominanti hlasovali o zvolení, 
odvolávaní alebo výmene nominantov do Predstavenstva DSO alebo Dozornej 
rady DSO určených v súlade s odsekmi 9.1 a 10.1 tejto Zmluvy; a 

(l) výkon akcionárskych práv v spoločnosti SalesCo v súvislosti so zvolením, 
odvolaním alebo výmenou Členov Predstavenstva spoločnosti SalesCo a Členov 
Dozornej rady spoločnosti SalesCo (okrem tých Členov Dozornej rady spoločnosti 
SalesCo, ktorých volia v súlade s príslušnými právnymi predpismi zamestnanci 
spoločnosti SalesCo) a uzatvorením alebo zmenou zmlúv o výkone ich funkcie. 
Akcionári zabezpečia, aby ich príslušní nominanti hlasovali o zvolení, odvolávaní 
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alebo výmene nominantov do Predstavenstva spoločnosti SalesCo alebo 
Dozornej rady spoločnosti SalesCo určených v súlade s odsekmi 12.1 a 13.1 tejto 
Zmluvy. 

Strategický partner zabezpečí, aby každá transakcia, (i) ktorá je uvedená v bodoch (a) až 
(l) odseku 6.2, ktorú má uzatvoriť VSE a ktorej hodnota alebo celková hodnota série 
súvisiacich transakcií spoločne presahuje sumu 60 000 EUR (šesťdesiattisíc EUR), alebo 
(ii) ktorú má uzatvoriť VSE a ktorej hodnota alebo celková hodnota série súvisiacich 
transakcií spoločne presahuje sumu 150 000 EUR (stopäťdesiattisíc EUR), v každom 
prípade však s vylúčením akejkoľvek transakcie predaja alebo nákupu elektrickej energie a 
plynu za Bežných obchodných podmienok na nediskriminačnom základe, ktoré obsahujú 
také podmienky vrátane ceny, ktoré sú ponúkané iným porovnateľným zákazníkom (okrem 
transakcie predaja alebo nákupu elektrickej energie alebo plynu, ktorá je Obmedzenou 
transakciou so Spriaznenou osobou), bola predložená na schválenie Predstavenstvu. 

6.3 Zasadnutia Predstavenstva 

Zasadnutia Predstavenstva budú zvolávané predsedom Predstavenstva a budú sa konať 
aspoň raz mesačne. Zasadnutie Predstavenstva je platne zvolané, ak (i) boli Členovia 
Predstavenstva o zasadnutí písomne informovaní aspoň sedem (7) Pracovných dní 
vopred, s výnimkou prípadu, ak sa Člen Predstavenstva, ktorý sa zasadnutia nezúčastnil, 
tohto práva v každom konkrétnom prípade vopred písomne vzdal a (ii) miestom zasadnutia 
je sídlo VSE v Košiciach, s výnimkou prípadu, ak sa všetci Členovia Predstavenstva tohto 
práva v konkrétnom prípade písomne vzdali. Pokiaľ s tým všetci Členovia Predstavenstva 
vopred výslovne súhlasia, môže sa v rozsahu povolenom právnymi predpismi zasadnutie 
Predstavenstva konať aj formou: (i) písomného vyjadrenia, (ii) s použitím faxu alebo 
elektronickej pošty alebo (iii) s použitím vhodnej telekomunikačnej techniky umožňujúcej 
hlasové alebo vizuálne a hlasové spojenie na diaľku a v reálnom čase. Predseda 
Predstavenstva je povinný zvolať zasadnutie Predstavenstva na žiadosť ktoréhokoľvek 
Člena Predstavenstva tak, aby sa konalo najneskôr do siedmich (7) Pracovných dní od 
doručenia žiadosti. 

ČLÁNOK 7 
Dozorná rada 

7.1 Zloženie Dozornej rady 

(a) Dozorná rada sa skladá z deviatich (9) Členov Dozornej rady vrátane predsedu a 
podpredsedu Dozornej rady nominovaných a zvolených v súlade s odsekom 5.2 a 
s týmto odsekom 7.1 na obdobie štyroch (4) rokov. 

(b) Pokiaľ Štátny akcionár priamo vlastní aspoň jednu tretinu (1/3) Akcií, bude 
oprávnený nominovať päť (5) Členov Dozornej rady vrátane predsedu Dozornej 
rady. Pokiaľ Strategický partner priamo vlastní aspoň jednu tretinu (1/3) Akcií, 
podpredsedu Dozornej rady nominuje Strategický partner. Zostávajúcich troch (3) 
Členov Dozornej rady zvolia zamestnanci VSE. 

(c) Pokiaľ Štátny akcionár priamo vlastní viac ako desať percent (10 %), ale menej 
ako jednu tretinu (1/3) Akcií, bude oprávnený nominovať jedného (1) z piatich (5) 
Členov Dozornej rady. V takom prípade bude Strategický partner oprávnený 
nominovať piatich (5) Členov Dozornej rady vrátane predsedu Dozornej rady. 
Zostávajúcich troch (3) Členov Dozornej rady zvolia zamestnanci VSE. 

(d) Ak Akcionár kedykoľvek požiada o (i) odvolanie Člena Dozornej rady, ktorého 
nominoval, alebo (ii) o voľbu nominanta na miesto uvoľnené z akéhokoľvek 
dôvodu odchodom Člena Dozornej rady, ktorého nominoval, potom Akcionári 
budú bezodkladne hlasovať na Valnom zhromaždení tak, aby zabezpečili 
odvolanie alebo voľbu takéhoto nového nominanta. Akcionári sa budú navzájom 
písomne informovať o Osobách, ktoré zamýšľajú nominovať, najmenej desať (10) 
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Pracovných dní pred dátumom zasadnutia Valného zhromaždenia, na ktorom 
takíto nominanti budú schválení za Členov Dozornej rady. 

(e) Každý Člen Dozornej rady vybraný príslušným Akcionárom (i) musí spĺňať 
všeobecné požiadavky požadované od členov štatutárneho orgánu spoločnosti 
podľa slovenských právnych predpisov, a (ii) musí mať príslušné vzdelanie a 
profesionálne riadiace schopnosti. 

7.2 Rozhodovanie Dozornej rady 

Dozorná rada môže rozhodovať o akejkoľvek záležitosti v rámci svojich právomocí a je 
uznášaniaschopná za prítomnosti aspoň piatich (5) Členov Dozornej rady, pričom 
rozhodnutie bude platne prijaté, ak zaň hlasovala jednoduchá väčšina všetkých Členov 
Dozornej rady. Predseda Dozornej rady nemá rozhodujúci hlas. 

7.3 Oprávnenia a povinnosti  

(a) Dozorná rada bude mať všetky oprávnenia a povinnosti stanovené v Obchodnom 
zákonníku. 

(b) Okrem bodu (a) vyššie Dozorná rada schvaľuje alebo zamieta nasledovné 
záležitosti: 

(i) akékoľvek obchodné rozhodnutie v súvislosti so záležitosťou alebo 
sledom súvisiacich záležitostí, ktoré má alebo môže mať hodnotu 
5 000 000 EUR (päť miliónov EUR) alebo viac, pričom však medzi takéto 
rozhodnutia nepatria rozhodnutia o jednotlivých zmluvách/zákazkách, na 
základe ktorých VSE vytvára zisk pri bežnom výkone svojej činnosti; 

(ii) investičné projekty VSE v prípadoch, kedy výška príslušného investičného 
projektu presahuje jednotlivo 3 000 000 EUR (tri milióny EUR) (a to, aj 
keď takéto kapitálové výdavky VSE vzniknú v priebehu viacerých rokov); 

(iii) založenie akéhokoľvek subjektu, ktorý by pri založení bol Dcérskou 
spoločnosťou, nadobudnutie akýchkoľvek obchodných podielov v 
akejkoľvek Dcérskej spoločnosti alebo spoločnosti, ktorá sa stane po 
nadobudnutí Dcérskou spoločnosťou, alebo Nakladanie s akýmikoľvek 
obchodnými podielmi v akejkoľvek Dcérskej spoločnosti; 

(iv) reorganizácia alebo podstatná zmena povahy alebo predmetu obchodnej 
činnosti VSE; 

(v) návrh na začatie konkurzného konania alebo podobného konania pri 
platobnej neschopnosti VSE alebo akejkoľvek Dcérskej spoločnosti; 

(vi) vymenovanie, nahradenie alebo odvolanie Audítorov VSE; a 

(vii) súhlas s vykonaním vyššie uvedených úkonov (spoločne ďalej len 
„Vyhradené záležitosti“). 

Ak Dozorná rada neschváli Vyhradenú záležitosť, takáto Vyhradená záležitosť sa 
predloží Valnému zhromaždeniu. 

(c) Dozorná rada preskúmava a smie predkladať Valnému zhromaždeniu na 
informačné účely správy o návrhoch Strategického plánu alebo akýchkoľvek jeho 
zmenách a doplneniach, ktoré jej predložilo Predstavenstvo. 

7.4 Zasadnutia Dozornej rady 

Zasadnutia Dozornej rady budú zvolávané predsedom Dozornej rady a  budú sa konať 
aspoň raz štvrťročne. Zasadnutie Dozornej rady je platne zvolané, ak (i) boli Členovia 
Dozornej rady o zasadnutí písomne informovaní aspoň sedem (7) Pracovných dní vopred, 
s výnimkou prípadu, ak sa Člen Dozornej rady, ktorý sa zasadnutia nezúčastnil, tohto 
práva v každom konkrétnom prípade vopred písomne vzdal, a (ii) miestom zasadnutia je 
sídlo VSE v Košiciach, s výnimkou prípadu, ak sa všetci Členovia Dozornej rady tohto 
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práva v konkrétnom prípade písomne vzdali. Pokiaľ s tým všetci Členovia Dozornej rady 
vopred výslovne súhlasia, môže sa v rozsahu povolenom právnymi predpismi zasadnutie 
Dozornej rady konať aj formou: (i) písomného vyjadrenia, (ii) s použitím faxu alebo 
elektronickej pošty alebo (iii) s použitím vhodnej telekomunikačnej techniky umožňujúcej 
hlasové alebo súčasne vizuálne a hlasové spojenie na diaľku a v reálnom čase. Predseda 
Dozornej rady bude povinný zvolať zasadnutie Dozornej rady na žiadosť ktoréhokoľvek 
Člena Dozornej rady tak, aby bolo zvolané najneskôr do siedmich (7) Pracovných dní od 
doručenia žiadosti. 

7.5 Predaj akcií tretej osobe  

(a) V prípade, ak Štátny akcionár predá tretej osobe (inak ako prostredníctvom 
Verejnej ponuky) Akcie predstavujúce menej ako osemnásť percent (18 %) 
základného imania VSE a Strategický partner nadobudne nadpolovičnú väčšinu 
Akcií prostredníctvom využitia predkupného práva na takýto predaj, Štátny 
akcionár zabezpečí, aby jeho nominanti v Dozornej rade hlasovali spoločne a v 
súlade so zástupcom Strategického partnera vo veciach týkajúcich sa 
operatívnych opatrení, ktoré sú pre Strategického partnera podstatné, vrátane 
strednodobého plánovania, rozpočtu, investičného plánovania, úpravy a 
reorganizácie zamestnanosti a znižovania nákladov. 

(b) Bez ohľadu na odsek 7.4, ak dôjde k udalosti uvedenej v odseku 7.5(a), Štátny 
akcionár vynaloží všetko primerané úsilie, aby sa Predseda Dozornej rady vopred 
dohodol s Podpredsedom Dozornej rady na dátume, čase a mieste zasadnutí 
Dozornej rady. 

(c) Ak dvaja alebo viac nominantov Štátneho akcionára v Dozornej rade nebude na 
zasadnutí Dozornej rady hlasovať tak, ako je vyžadované v odseku 7.5(a), Strany 
sa stretnú, aby prediskutovali príslušný problém a dohodli sa na vzájomne 
prijateľnom riešení, a ak toto riešenie nebude možné dosiahnuť, Strany súhlasia s 
tým, že vynaložia maximálne úsilie na zaistenie, aby toto riešenie prijali Členovia 
Dozornej rady nominovaní Štátnym akcionárom a Strategickým partnerom. 

ČLÁNOK 8 
Valné zhromaždenie DSO 

8.1 Valné zhromaždenie DSO 

Valné zhromaždenie DSO je najvyšším orgánom DSO. Má výhradnú právomoc vo 
všetkých záležitostiach vyplývajúcich z Obchodného zákonníka a uvedených v odseku 8.2. 
Valné zhromaždenie DSO sa koná aspoň jedenkrát za rok. 

8.2 Oprávnenia a právomoci Valného zhromaždenia DSO 

Valné zhromaždenie DSO je oprávnené rozhodovať o nasledovných záležitostiach, pokiaľ 
nepatria do kategórie Oddelených činností: 

(a) zmena obchodného mena DSO; 

(b) zmena Stanov DSO; 

(c) zvýšenie alebo zníženie základného imania DSO; 

(d) emitovanie Akcií, dlhopisov, opcií alebo iných cenných papierov alebo 
investičných nástrojov DSO zakladajúcich akékoľvek právo na upísanie alebo 
vlastníctvo Akcií DSO, udelenie akéhokoľvek práva na nadobudnutie Akcií DSO 
alebo nadobudnutie akýchkoľvek Akcií DSO zo strany DSO; 

(e) prijatie akéhokoľvek uznesenia na zrušenie DSO; 

(f) zmena formy a podoby Akcií DSO, zmena práv spojených s Akciami DSO; 
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(g) rozhodnutie o obmedzení alebo vylúčení prednostného práva akcionára na 
upísanie novo emitovaných akcií DSO v súlade s podmienkami stanovenými 
zákonom; 

(h) schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky, mimoriadnej individuálnej 
účtovnej závierky, ak boli vyhotovené, a bez vplyvu na odsek 15.8 rozhodnutie o 
rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém, alebo rozhodnutie o 
nevyplatení zisku alebo tantiém (pre vylúčenie pochybností, vrátane schválenia 
vyplatenia dividend alebo iného podobného rozdelenia); 

(i) (i) Nakladanie s podnikom DSO alebo s akoukoľvek jeho časťou (pre vylúčenie 
pochybností, vrátane vkladu podniku DSO alebo akejkoľvek jeho časti do 
základného imania inej obchodnej spoločnosti), a (ii) Nakladanie s neobežným 
majetkom DSO, ak toto Nakladanie s neobežným majetkom DSO v prípade 
jednotlivej transakcie alebo celková hodnota série súvisiacich transakcií spoločne 
presahuje 3 000 000 EUR (tri milióny EUR); 

(j) zrušenie, rozdelenie, zlúčenie alebo zmena právnej formy DSO; 

(k) Verejná ponuka; 

(l) voľba, odvolanie alebo nahradenie Členov Predstavenstva DSO a Členov 
Dozornej rady DSO (s výnimkou Členov Dozornej rady DSO, ktorí zo zákona 
musia byť volení zamestnancami DSO) a uzatvorenie alebo zmena zmluvy 
o výkone ich funkcie; 

(m) Nakladanie s Akciami DSO (pre vylúčenie pochybností, vrátane zriadenia 
akejkoľvek Ťarchy k akýmkoľvek Akciám DSO); 

(n) vymenovanie Audítorov DSO; 

(o) vymenovanie likvidátora DSO; 

(p) akákoľvek podstatná zmena v povahe hlavnej obchodnej činnosti DSO; 

(q) akékoľvek obchodné rozhodnutia DSO v súvislosti so záležitosťou DSO alebo 
sledom záležitostí DSO, ktorých hodnota predstavuje 3 000 000 EUR (tri 
milióny EUR) alebo viac, pričom však medzi takéto rozhodnutia nepatria 
rozhodnutia súvisiace s jednotlivými zmluvami, na základe ktorých tvorí DSO zisk 
v rámci bežnej obchodnej činnosti; 

(r) rozhodnutia týkajúce sa Vyhradených záležitostí DSO neschválených alebo 
zamietnutých Dozornou radou DSO. 

8.3 Predchádzajúci súhlas Valného zhromaždenia 

V prípadoch ustanovených v odseku 5.2(t) je pred schvaľovaním príslušnej záležitosti 
patriacej do pôsobnosti Valného zhromaždenia DSO potrebný predchádzajúci súhlas 
Valného zhromaždenia. 

ČLÁNOK 9 
Predstavenstvo DSO 

9.1 Zloženie Predstavenstva DSO 

(a) Predstavenstvo DSO sa skladá z piatich (5) Členov Predstavenstva DSO vrátane 
predsedu Predstavenstva DSO a podpredsedu Predstavenstva DSO, pričom 
každý Člen Predstavenstva DSO bude nominovaný a zvolený v súlade s odsekom 
8.2 a s týmto odsekom 9.1 na obdobie štyroch (4) rokov; 

(b) Pokiaľ Strategický partner priamo vlastní aspoň jednu tretinu (1/3) Akcií, 
Predstavenstvo je oprávnené nominovať troch (3) z piatich (5) Členov 
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Predstavenstva DSO vrátane predsedu Predstavenstva DSO. Pokiaľ Štátny 
akcionár priamo vlastní aspoň jednu tretinu (1/3) Akcií, bude oprávnený 
nominovať dvoch (2) z piatich (5) Členov Predstavenstva DSO vrátane 
podpredsedu Predstavenstva DSO. 

(c) Pokiaľ Štátny akcionár priamo vlastní viac ako desať percent (10 %), ale menej 
ako jednu tretinu (1/3) Akcií, bude oprávnený nominovať jedného (1) z piatich (5) 
Členov Predstavenstva DSO. V takom prípade bude Predstavenstvo oprávnené 
nominovať štyroch (4) z piatich (5) Členov Predstavenstva DSO vrátane predsedu 
Predstavenstva DSO. 

(d) Pred nominovaním ktoréhokoľvek kandidáta na funkciu Člena Predstavenstva 
DSO oznámi strana oprávnená na nominovanie takéhoto kandidáta v súlade s 
predchádzajúcim odsekom 9.1(b) alebo 9.1(c) druhej zmluvnej strane takúto 
nomináciu písomne najmenej štyridsať (40) Pracovných dní pred dátumom 
konania Valného zhromaždenia DSO, na ktorom má byť takýto nominant do 
funkcie Člena Predstavenstva DSO schválený. Každá zo zmluvných strán smie 
namietať proti nominantovi, ktorého navrhla druhá zmluvná strana, ak má závažné 
dôvody na pochybnosti o bezúhonnosti navrhovaného kandidáta (napr. ide 
o Neželanú osobu, má záznam v registri trestov alebo sa voči nemu kdekoľvek 
vedie vyšetrovanie v súvislosti s trestným činom), alebo kandidát nemá podľa jej 
názoru dostatočné vedomosti alebo odborné skúsenosti potrebné na výkon 
funkcie Člena Predstavenstva DSO. Ak namietajúca strana oznámi svoje 
pochybnosti nominujúcej strane, potom nominujúca strana určí náhradného 
kandidáta, pokiaľ nedôjde k stiahnutiu námietky. Každú námietku, ktorú voči 
pôvodnému kandidátovi vznesie namietajúca strana, nominujúca strana riadne a 
primerane preskúma.  

(e) Každá námietka vznesená podľa predchádzajúceho odseku 9.1(d) sa strane, voči 
nominantovi ktorej sa namieta, predloží do desiatich (10) Pracovných dní od 
dátumu oznámenia mena príslušného nominanta. Ak sa počas týchto desiatich 
(10) Pracovných dní nevznesie žiadna námietka, alebo ak sa strana s právom na 
vznesenie námietky svojho práva písomne vzdá, potom už voči navrhovanému 
nominantovi nemožno vznášať žiadne námietky. 

(f) Postupy opísané v predchádzajúcich odsekoch 9.1(d) a 9.1(e) sa primerane 
uplatnia na (i) odvolanie Člena Predstavenstva DSO alebo (ii) voľbu nominanta na 
miesto uvoľnené z akéhokoľvek dôvodu odchodom Člena Predstavenstva DSO. 
Akcionári bezodkladne zabezpečia, aby Členovia Predstavenstva vykonali jeho 
práva Akcionára DSO tak, aby sa na Valnom zhromaždení DSO zabezpečilo 
rýchle odvolanie alebo menovanie takéhoto nového nominanta. 

(g) Každý Člen Predstavenstva DSO, ktorého navrhuje príslušná strana na základe 
predchádzajúceho odseku 9.1(b) alebo 9.1(c) (i) musí spĺňať všeobecné 
požiadavky kladené na člena štatutárneho orgánu spoločnosti podľa slovenských 
právnych predpisov, a (ii) musí mať príslušné vzdelanie a profesionálne riadiace 
schopnosti v príslušných odvetviach. 

(h) Strategický partner zabezpečí, aby jeho príslušní nominanti v Predstavenstve 
konali tak, aby sa zabezpečila plná účinnosť tohto odseku 9.1. 

9.2 Rozhodovanie Predstavenstva DSO  

Predstavenstvo DSO môže prijímať rozhodnutia v mene DSO týkajúce sa všetkých 
záležitostí súvisiacich s DSO, ktoré nie sú vyhradené do pôsobnosti Valného 
zhromaždenia DSO alebo Dozornej rady DSO Stanovami DSO, touto Zmluvou alebo 
slovenskými právnymi predpismi.  

Ktoríkoľvek dvaja (2) Členovia Predstavenstva DSO budú oprávnení zaväzovať DSO vždy 
na základe pripojenia dvoch podpisov k príslušnému dokumentu. Predstavenstvo DSO 
môže prijať rozhodnutie v akejkoľvek záležitosti za prítomnosti aspoň štyroch (4) Členov 
Predstavenstva DSO. Ak sa riadne zvolaného zasadnutia nezúčastnia aspoň štyria (4) 
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Členovia Predstavenstva DSO, bude toto zasadnutie odložené a znova zvolané v 
náhradnom termíne. Ak sa ani riadne zvolaného náhradného zasadnutia Predstavenstva 
DSO nezúčastnia štyria (4) Členovia Predstavenstva DSO, požiadavky 
uznášaniaschopnosti sa v prípade druhého z týchto zasadnutí nepoužijú a Predstavenstvo 
DSO bude uznášaniaschopné v prípade, ak budú prítomní ktoríkoľvek traja (3) Členovia 
Predstavenstva DSO, okrem záležitostí, ktoré schvaľuje väčšina najmenej štyroch (4) 
Členov predstavenstva DSO, a v takomto prípade musia byť na zasadnutí predstavenstva 
prítomní najmenej štyria (4) Členovia Predstavenstva DSO. Predstavenstvo DSO prijíma 
rozhodnutie o akejkoľvek záležitosti na základe uznesenia prijatého jednoduchou väčšinou 
prítomných Členov Predstavenstva DSO, okrem záležitostí, ktoré sú v tomto odseku 9.2 
upravené inak. Predseda Predstavenstva DSO nemá rozhodujúci hlas. 

Predstavenstvo DSO rozhoduje o Oddelených činnostiach a predkladá Dozornej rade 
DSO na schválenie všetky veci uvedené v odsekoch 8.2(b), 8.2(h), 8.2(j), 8.2(k) a v 
odseku 10.3(b), 10.3(b)(i)(A) a následne ich implementuje za podmienky ich 
predchádzajúceho schválenia Dozornou radou DSO a prípadne aj Valným zhromaždením 
DSO (pokiaľ sa to podľa tejto Zmluvy vyžaduje). 

Bez ohľadu na vyššie uvedené, Predstavenstvo DSO rozhoduje väčšinou najmenej 
štyroch (4) Členov Predstavenstva o každej z nasledujúcich záležitostí (ďalej len 
„Osobitná väčšina Predstavenstva DSO“): 

(a) bez vplyvu na odsek 15.1, vznik a ukončenie pracovného pomeru Generálneho 
riaditeľa DSO a schválenie podmienok jeho zamestnávania; 

(b) akýkoľvek investičný projekt DSO, ak výška plánovaných kapitálových výdavkov 
DSO na tento projekt samostatne presahuje (i) 3 000 000 EUR (tri milióny EUR) 
(a to aj keď takéto kapitálové výdavky DSO vzniknú v priebehu viacerých rokov) 
a zároveň táto investícia patrí do predmetu Kľúčovej činnosti, alebo (ii) 
300 000 EUR (tristotisíc EUR) (a to aj keď takéto kapitálové výdavky DSO vzniknú 
v priebehu viacerých rokov), pokiaľ táto investícia nepatrí do predmetu Kľúčovej 
činnosti; 

(c) akékoľvek nadobudnutie akýchkoľvek akcií alebo obchodného podielu 
v akejkoľvek spoločnosti zo strany DSO, pokiaľ kúpna cena v prípade jednotlivej 
transakcie alebo celková hodnota série súvisiacich transakcií spoločne presahuje 
(i) 3 000 000 EUR (tri milióny EUR) (a to, aj keď takéto kapitálové výdavky VSE 
vzniknú v priebehu viacerých rokov) ak investícia bezprostredne slúži na 
bezprostredný výkon Kľúčovej činnosti alebo, alebo (ii) 300 000 EUR 
(tristotisíc EUR) (a to, aj keď takéto kapitálové výdavky VSE vzniknú v priebehu 
viacerých rokov), v prípade, ak investícia bezprostredne neslúži na výkon 
Kľúčovej činnosti; 

(d) akékoľvek urovnanie akýchkoľvek súdnych alebo rozhodcovských konaní 
týkajúcich sa sporov, ktoré sa jednotlivo týkajú, resp. vo vzťahu ku ktorým možno 
odôvodnene očakávať, že sa budú jednotlivo týkať sumy (vrátane súvisiacich 
nákladov) vo výške viac ako 150 000 EUR (stopäťdesiattisíc EUR) (s výnimkou 
súdnych alebo rozhodcovských konaní týkajúcich sa sporov medzi DSO 
a Slovenskou republikou, akýmikoľvek jej úradmi alebo štátnymi orgánmi, FNM 
alebo akoukoľvek spoločnosťou, v ktorej Slovenská republika, ktorýkoľvek jej úrad 
alebo štátny orgán vlastní (priamo či nepriamo) aspoň jednu tretinu (1/3) akcií 
tejto spoločnosti); 

(e) finančná pôžička alebo vznik dlhu DSO (inak ako v rámci bežnej obchodnej 
činnosti) okrem: 

(i) Povoleného financovania, 

(ii) poskytnutia pôžičiek medzi Spoločnosťami skupiny VSE, pokiaľ je VSE 
100 % vlastníkom príslušných Spoločností skupiny VSE (pre vylúčenie 
pochybností, za podmienky, že príslušná transakcia sa uskutoční za 
Bežných obchodných podmienok; 
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(iii) poskytnutia pôžičiek od ktorýchkoľvek Akcionárov alebo ich Pridružených 
spoločností DSO, avšak pre vylúčenie pochybností za podmienky, že 
príslušná transakcia sa uskutoční za Bežných obchodných podmienok;  

(f) akýkoľvek prevod vlastníckeho práva k majetku DSO, pokiaľ kúpna cena v 
prípade jednotlivej transakcie presahuje 500 000 EUR (päťstotisíc EUR) alebo 
celková hodnota série súvisiacich transakcií spoločne presahuje 1 000 000 (jeden 
milión EUR); 

(g) akékoľvek ručenie alebo záväzok DSO na odškodnenie poskytnutý v prospech 
akejkoľvek tretej osoby s výnimkou (i) akéhokoľvek ručenia alebo záväzku na 
odškodnenie vo všetkých podstatných ohľadoch v súlade s trhovou praxou na 
príslušnom trhu a týkajúceho sa záväzkov akejkoľvek Spoločnosti skupiny VSE, 
ktoré vznikli v rámci Povoleného financovania, (ii) akéhokoľvek záväzku na 
odškodnenie poskytnutého pri bežnej obchodnej činnosti DSO a vo všetkých 
podstatných ohľadoch v súlade s trhovými podmienkami na príslušnom trhu ako 
náprava úkonov alebo opomenutí VSE alebo akejkoľvek inej Spoločnosti skupiny 
VSE, ktorej 100 % vlastníkom je VSE; 

(h) akákoľvek podstatná zmena účtovných postupov a zásad používaných DSO pri 
vypracovaní jej auditovaných účtovných závierok vyplývajúcich zo zákona (pre 
vylúčenie pochybností, vrátane akejkoľvek zmeny účtovného obdobia), ktorá nie 
je zavinená zmenami relevantných obchodných okolností ani zmenami právneho 
a regulačného prostredia; 

(i) schválenie akejkoľvek Obmedzenej transakcie so Spriaznenou osobou, ktorej 
zmluvnou stranou je DSO; 

Strategický partner zabezpečí, aby každá transakcia, (i) ktorá je uvedená v bodoch (a) až 
(i) odseku 9.2, ktorú má uzatvoriť VSE a ktorej hodnota alebo celková hodnota série 
súvisiacich transakcií spoločne presahuje sumu 60 000 EUR (šesťdesiattisíc EUR), alebo 
(ii) ktorú uzatvorí DSO a ktorej hodnota alebo hodnota série súvisiacich transakcií 
spoločne presahuje 150 000 EUR (stopäťdesiattisíc EUR), a v každom prípade okrem 
transakcie predaja alebo nákupu elektrickej energie a plynu za Bežných obchodných 
podmienok, ktorá zahŕňa podmienky vrátane ceny, ktoré sú prijateľné ostatnými 
porovnateľnými odberateľmi, na nediskriminačnom základe (okrem transakcie predaja 
alebo nákupu elektrickej energie alebo plynu, ktorá je Obmedzenou transakciou so 
Spriaznenou osobou) bola predložená na schválenie Predstavenstvu DSO. 

9.3 Zasadnutia Predstavenstva DSO 

Zasadnutia Predstavenstva DSO budú zvolávané predsedom Predstavenstva DSO a budú 
sa konať aspoň raz mesačne. Zasadnutie Predstavenstva DSO je platne zvolané, ak (i) 
boli Členovia Predstavenstva DSO o zasadnutí písomne informovaní aspoň sedem (7) 
Pracovných dní vopred, s výnimkou prípadu, ak sa Člen Predstavenstva DSO, ktorý sa 
zasadnutia nezúčastnil, tohto práva v každom konkrétnom prípade vopred písomne vzdal, 
a (ii) miestom zasadnutia je sídlo DSO v Košiciach, s výnimkou prípadu, ak sa všetci 
Členovia Predstavenstva DSO tohto práva v konkrétnom prípade písomne vzdali. Pokiaľ s 
tým všetci Členovia Predstavenstva DSO vopred výslovne súhlasia, môže sa v rozsahu 
povolenom právnymi predpismi zasadnutie Predstavenstva DSO konať aj formou: (i) 
písomného schválenia, (ii) s použitím faxu alebo elektronickej pošty alebo (iii) do miery 
povolenej príslušnými predpismi s použitím vhodnej telekomunikačnej techniky 
umožňujúcej hlasové alebo vizuálne a hlasové spojenie na diaľku a v reálnom čase. 
Predseda Predstavenstva DSO je povinný zvolať zasadnutie Predstavenstva DSO na 
žiadosť ktoréhokoľvek Člena Predstavenstva DSO tak, aby sa konalo najneskôr do 
siedmich (7) Pracovných dní od doručenia žiadosti. 
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ČLÁNOK 10 
Dozorná rada DSO 

10.1 Zloženie Dozornej rady DSO 

(a) Dozorná rada DSO sa skladá zo deviatich (9) Členov Dozornej rady DSO vrátane 
predsedu a podpredsedu Dozornej rady DSO nominovaných a zvolených v súlade 
s odsekom 8.2 a s týmto odsekom 10.1 na obdobie štyroch (4) rokov. 

(b) Pokiaľ Štátny akcionár priamo vlastní aspoň jednu tretinu (1/3) Akcií, bude 
oprávnený nominovať päť (5) Členov Dozornej rady DSO vrátane predsedu 
Dozornej rady DSO. Pokiaľ Strategický partner priamo vlastní aspoň jednu tretinu 
(1/3) Akcií, podpredsedu Dozornej rady DSO nominuje Strategický partner. 
Zostávajúcich troch (3) Členov Dozornej rady DSO zvolia zamestnanci DSO. 

(c) Pokiaľ Štátny akcionár priamo vlastní viac ako desať percent (10 %), ale menej 
ako jednu tretinu (1/3) Akcií, bude oprávnený nominovať jedného (1) Člena 
Dozornej rady DSO. V takom prípade bude Strategický partner oprávnený 
nominovať piatich (5) Členov Dozornej rady DSO vrátane predsedu Dozornej rady 
DSO. Zostávajúcich troch (3) Členov Dozornej rady DSO zvolia zamestnanci 
DSO. 

(d) Ak Akcionár alebo Predstavenstvo kedykoľvek požiadajú o (i) odvolanie Člena 
Dozornej rady DSO, ktorého nominovali, alebo (ii) voľbu nominanta na miesto 
uvoľnené z akéhokoľvek dôvodu odchodom Člena Dozornej rady DSO, ktorého 
nominovali, potom Akcionári zabezpečia, aby Predstavenstvo vykonalo práva 
Akcionára DSO v DSO tak, aby zabezpečilo odvolanie alebo voľbu takéhoto 
nového nominanta na Valnom zhromaždení DSO. Strany s právom na 
nominovanie Člena Dozornej rady DSO sa navzájom písomne informujú o 
Osobách, ktoré zamýšľajú nominovať, najmenej štyridsať (40) Pracovných dní 
pred dátumom zasadnutia Valného zhromaždenia DSO, na ktorom takíto 
nominanti budú schválení za Členov Dozornej rady DSO. 

(e) Každý Člen Dozornej rady DSO vybraný príslušným Akcionárom (i) musí spĺňať 
všeobecné požiadavky kladené na členov štatutárneho orgánu spoločnosti podľa 
slovenských právnych predpisov, a (ii) musí mať príslušné vzdelanie a 
profesionálne riadiace schopnosti. 

(f) Strategický partner zabezpečí, aby jeho príslušní nominanti v Predstavenstve 
konali tak, aby sa zabezpečila plná účinnosť tohto odseku 10.1. 

10.2 Rozhodovanie Dozornej rady DSO 

Dozorná rada DSO môže rozhodovať o akejkoľvek záležitosti v rámci svojich právomocí 
a je uznášaniaschopná za prítomnosti aspoň piatich (5) Členov Dozornej rady DSO, 
pričom rozhodnutie bude platne prijaté, ak zaň hlasovala jednoduchá väčšina všetkých 
Členov Dozornej rady DSO. Predseda Dozornej rady DSO nemá rozhodujúci hlas. 

10.3 Oprávnenia a povinnosti  

(a) Dozorná rada DSO bude mať všetky oprávnenia a povinnosti stanovené v 
Obchodnom zákonníku. 

(b) Okrem bodu (a) vyššie Dozorná rada DSO schvaľuje alebo zamieta nasledovné 
záležitosti: 

(i) akékoľvek obchodné rozhodnutia v súvislosti so záležitosťou alebo 
sledom záležitostí, ktorých hodnota predstavuje 3 000 000 EUR (tri 
milióny EUR) alebo viac, najmä:  

(A) realizácia investície alebo transakcie alebo série súvisiacich 
investícií alebo transakcií zo strany DSO alebo podpis dokumentu 
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alebo série súvisiacich dokumentov zo strany DSO, v zmysle 
ktorého alebo ktorých má DSO realizovať investíciu alebo 
uzatvoriť transakciu, resp. sériu súvisiacich investícií alebo 
transakcií, pričom hodnota takejto investície alebo transakcie 
alebo série súvisiacich investícií alebo transakcií predstavuje 
3 000 000 EUR (tri milióny EUR) alebo viac; 

(B) realizáciu investície alebo transakcie alebo série súvisiacich 
investícií alebo transakcií zo strany DSO alebo podpis dokumentu 
alebo série súvisiacich dokumentov zo strany DSO, na základe 
ktorých budú výdavky DSO pre danú investíciu, transakciu alebo 
dokument, resp. sériu súvisiacich investícií, transakcií alebo 
dokumentov najmenej 3 000 000 EUR (tri milióny EUR); 

(C) poskytnutie zálohu, záruky (ručenia), sľubu odškodnenia, 
hypotéky alebo zabezpečovacieho nástroja zo strany DSO, ak z 
neho vyplývajúce podmienené záväzky presahujú sumu 
3 000 000 EUR (tri milióny EUR);  

(D) vystavenie vlastnej alebo cudzej zmenky zo strany DSO, ak jej 
menovitá hodnota po pripočítaní k menovitej hodnote vlastných 
alebo cudzích zmeniek už vystavených v rámci tej istej transakcie 
alebo série súvisiacich transakcií presahuje 3 000 000 EUR (tri 
milióny EUR); 

(E) prevod vlastníckeho práva k majetku DSO potrebného na 
prevádzkovanie, údržbu alebo rozvoj distribučnej sústavy, pokiaľ 
hodnota prevádzaného majetku predstavuje 3 000 000 EUR (tri 
milióny EUR) alebo viac, pričom na účely tohto článku je 
rozhodujúca trhová hodnota (všeobecná hodnota majetku určená 
znalcom v zmysle platných právnych predpisov SR) 
prevádzaného majetku v jednotlivom prípade, resp. ako celku, 
alebo zaťaženie takéhoto majetku vecným alebo iným právom 
tretej osoby; 

(F) nadobudnutie alebo prevod akcií zo strany DSO v Dcérskej 
spoločnosti alebo nadobudnutie akcií alebo podielov zo strany 
DSO v akejkoľvek inej právnickej osobe, ktorá by sa 
nadobudnutím stala Dcérskou spoločnosťou DSO, pokiaľ hodnota 
takejto transakcie predstavuje 3 000 000 EUR (tri milióny EUR) 
alebo viac;  

pričom však medzi takéto rozhodnutia nepatria rozhodnutia o jednotlivých 
zmluvách/zákazkách, na základe ktorých tvorí DSO zisk v rámci svojej 
bežnej obchodnej činnosti. 

(ii) založenie akéhokoľvek subjektu, ktorý by pri založení bol Dcérskou 
spoločnosťou DSO, nadobudnutie zo strany DSO akýchkoľvek 
obchodných podielov v akejkoľvek Dcérskej spoločnosti alebo 
spoločnosti, ktorá sa stane po nadobudnutí Dcérskou spoločnosťou DSO, 
alebo nakladanie zo strany DSO s akýmikoľvek obchodnými podielmi v 
akejkoľvek Dcérskej spoločnosti; 

(iii) reorganizácia alebo podstatná zmena povahy či predmetu obchodnej 
činnosti DSO;  

(iv) vymenovanie a odvolanie Audítorov DSO;  

(v) rozhodovanie o tom, že DSO vloží nepeňažný vklad do základného 
imania inej právnickej osoby pri jej založení alebo počas jej existencie, 
pokiaľ hodnota nepeňažného vkladu predstavuje 3 000 000 EUR (tri 
milióny EUR) alebo viac; 
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(vi) akékoľvek Nakladanie s Akciami DSO (pre vylúčenie pochybností, 
vrátane zriadenia akejkoľvek Ťarchy k akýmkoľvek Akciám DSO). 

(spoločne ďalej len „Vyhradené záležitosti DSO“). 

Ak Dozorná rada DSO neschváli Vyhradenú záležitosť DSO, takáto Vyhradená 
záležitosť sa predloží Valnému zhromaždeniu DSO. 

(c) Okrem bodu (a) a bodu (b) vyššie schvaľuje Dozorná rada DSO veci, ktoré sú 
uvedené v odsekoch 8.2(b), 8.2(i), 8.2(j), 8.2(k), ešte pred ich schválením na 
Valnom zhromaždení DSO.  

(d) Dozorná rada DSO ďalej berie na vedomie prijatie Individuálneho ročného 
Obchodného plánu DSO na príslušný rok a jeho zmien v Predstavenstve DSO. 

Ak Dozorná rada DSO zamietne návrh rozhodnutia vo veci, ktorá patrí medzi Vyhradené 
záležitosti DSO, prípadne návrh rozhodnutia v akejkoľvek inej veci (ďalej spoločne len 
„Návrh Rozhodnutia“), alebo proti takému Návrhu Rozhodnutia vznesie námietky, je 
povinná o tom bezodkladne upovedomiť Predstavenstvo DSO a uviesť dôvody zamietnutia 
alebo vznesenia námietok proti takému Návrhu Rozhodnutia. Predstavenstvo DSO 
uvedené dôvody a námietky v dobrej viere zváži. Najneskôr pätnásť (15) Pracovných dní 
po oznámení dôvodov a námietok Predstavenstvo DSO predloží Dozornej rade DSO 
zrevidovaný Návrh Rozhodnutia. Členovia Predstavenstva DSO sú pri príprave 
zrevidovaného Návrhu Rozhodnutia povinní spolupracovať s Členmi Dozornej rady DSO, 
pričom Členovia Predstavenstva DSO a Členovia Dozornej rady DSO sú povinní vynaložiť 
maximálne úsilie s cieľom dosiahnuť spoločnú zhodu na účely schválenia zrevidovaného 
Návrhu Rozhodnutia Dozornou radou DSO. V prípade, ak Dozorná rada DSO napriek 
tomu zrevidovaný Návrh Rozhodnutia neschváli, Predstavenstvo DSO predloží Návrh 
Rozhodnutia (prípadne zrevidovaný Návrh Rozhodnutia) na schválenie Valnému 
zhromaždeniu DSO pri zachovaní postupu podľa odseku 8.3.  

10.4 Zasadnutia Dozornej rady DSO 

Zasadnutia Dozornej rady DSO budú zvolávané predsedom Dozornej rady DSO a  budú 
sa konať aspoň raz štvrťročne. Zasadnutie Dozornej rady DSO je platne zvolané, ak (i) boli 
Členovia Dozornej rady DSO o zasadnutí písomne informovaní aspoň sedem (7) 
Pracovných dní vopred, s výnimkou prípadu, ak sa Člen Dozornej rady DSO, ktorý sa 
zasadnutia nezúčastnil, tohto práva v každom konkrétnom prípade vopred písomne vzdal, 
a (ii) miestom zasadnutia je sídlo DSO v Košiciach, s výnimkou prípadu, ak sa všetci 
Členovia Dozornej rady DSO tohto práva v konkrétnom prípade písomne vzdali. Pokiaľ s 
tým všetci Členovia Dozornej rady DSO vopred výslovne súhlasia, môže sa v rozsahu 
povolenom právnymi predpismi zasadnutie Dozornej rady DSO konať aj formou: (i) 
písomného vyjadrenia, (ii) s použitím faxu alebo elektronickej pošty alebo (iii) s použitím 
vhodnej telekomunikačnej techniky umožňujúcej hlasové alebo súčasne vizuálne a 
hlasové spojenie na diaľku a v reálnom čase. Predseda Dozornej rady DSO bude povinný 
zvolať zasadnutie Dozornej rady DSO na žiadosť ktoréhokoľvek Člena Dozornej rady DSO 
tak, aby bolo zvolané najneskôr do siedmich (7) Pracovných dní od doručenia žiadosti. 

10.5 Predaj akcií tretej osobe  

(a) V prípade, ak Štátny akcionár predá tretej osobe (inak ako prostredníctvom 
Verejnej ponuky) akcionársky podiel predstavujúci menej ako osemnásť percent 
(18 %) základného imania VSE a Strategický partner nadobudne nadpolovičnú 
väčšinu Akcií prostredníctvom využitia predkupného práva na takýto predaj, 
Štátny akcionár zabezpečí, aby jeho zástupcovia v Dozornej rade DSO hlasovali 
spoločne a v súlade so zástupcom Strategického partnera vo veciach týkajúcich 
sa operatívnych opatrení, ktoré sú pre Strategického partnera podstatné, vrátane 
strednodobého plánovania, rozpočtu, investičného plánovania, úpravy a 
reorganizácie zamestnanosti a znižovania nákladov. 

(b) Bez ohľadu na odsek 10.4, ak dôjde k udalosti uvedenej v odseku 10.5(a), Štátny 
akcionár vynaloží všetko primerané úsilie, aby sa predseda Dozornej rady DSO 
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vopred dohodol s podpredsedom Dozornej rady DSO na dátume, čase a mieste 
zasadnutí Dozornej rady DSO. 

(c) Ak dvaja alebo viac nominantov Štátneho akcionára v Dozornej rade DSO nebude 
na zasadnutí Dozornej rady DSO hlasovať tak, ako je vyžadované v odseku 
10.5(a), Strany sa stretnú, aby prediskutovali príslušný problém a dohodli sa na 
vzájomne prijateľnom riešení, a ak toto riešenie nebude možné dosiahnuť, Strany 
súhlasia s tým, že vynaložia maximálne úsilie na zaistenie, aby toto riešenie prijali 
Členovia Dozornej rady DSO nominovaní Štátnym akcionárom a Strategickým 
partnerom. 

ČLÁNOK 11 
Valné zhromaždenie spoločnosti SalesCo 

11.1 Valné zhromaždenie spoločnosti SalesCo  

Valné zhromaždenie spoločnosti SalesCo je najvyšším orgánom spoločnosti SalesCo. Má 
výhradnú právomoc vo všetkých záležitostiach vyplývajúcich z Obchodného zákonníka 
a uvedených v odseku 11.2. Valné zhromaždenie spoločnosti SalesCo sa koná aspoň 
jedenkrát za rok. 

11.2 Povinnosti a oprávnenia Valného zhromaždenia spoločnosti SalesCo 

Valné zhromaždenie spoločnosti SalesCo je oprávnené rozhodovať o nasledovných 
záležitostiach: 

(a) zmena obchodného mena spoločnosti SalesCo; 

(b) zmena Stanov spoločnosti SalesCo; 

(c) zvýšenie alebo zníženie základného imania spoločnosti SalesCo; 

(d) emitovanie Akcií spoločnosti SalesCo, dlhopisov, opcií alebo iných cenných 
papierov alebo investičných nástrojov spoločnosti SalesCo zakladajúcich 
akékoľvek právo na upísanie alebo vlastníctvo Akcií spoločnosti SalesCo, 
udelenie akéhokoľvek práva na nadobudnutie Akcií spoločnosti SalesCo alebo 
nadobudnutie akýchkoľvek Akcií spoločnosti SalesCo spoločnosťou SalesCo; 

(e) prijatie akéhokoľvek uznesenia na zrušenie spoločnosti SalesCo; 

(f) zmena formy a podoby Akcií spoločnosti SalesCo, zmena práv spojených s 
Akciami spoločnosti SalesCo; 

(g) rozhodnutie o obmedzení alebo vylúčení prednostného práva akcionára na 
upísanie novo emitovaných akcií SalesCo v súlade s podmienkami stanovenými 
zákonom; 

(h) schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky, mimoriadnej individuálnej 
účtovnej závierky, ak boli vyhotovené, a bez vplyvu na odsek 15.8 rozhodnutie o 
rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém, alebo rozhodnutie o 
nevyplatení zisku alebo tantiém, pre vylúčenie pochybností, vrátane schválenia 
vyplatenia dividend alebo iného podobného rozdelenia; 

(i) (i) Nakladanie s podnikom spoločnosti SalesCo alebo akoukoľvek jeho časťou 
(pre vylúčenie pochybností, vrátane vkladu podniku alebo akejkoľvek jeho časti do 
základného imania inej obchodnej spoločnosti), a (ii) Nakladanie s neobežným 
majetkom spoločnosti SalesCo, ak toto Nakladanie s neobežným majetkom 
spoločnosti SalesCo v prípade jednotlivej transakcie alebo celková hodnota série 
súvisiacich transakcií spoločne presahuje 3 000 000 EUR (tri milióny EUR); 

(j) zrušenie, rozdelenie, zlúčenie alebo zmena právnej formy spoločnosti SalesCo; 
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(k) Verejná ponuka; 

(l) voľba, odvolanie alebo nahradenie Členov Predstavenstva spoločnosti SalesCo a 
Členov Dozornej rady spoločnosti SalesCo (s výnimkou Členov Dozornej rady 
spoločnosti SalesCo, ktorí zo zákona musia byť volení zamestnancami 
spoločnosti SalesCo) a uzatvorenie alebo zmena zmluvy o výkone ich funkcie; 

(m) Nakladanie s Akciami spoločnosti SalesCo (pre vylúčenie pochybností, vrátane 
zriadenia akejkoľvek Ťarchy k akýmkoľvek Akciám spoločnosti SalesCo); 

(n) vymenovanie Audítorov spoločnosti SalesCo; 

(o) vymenovanie likvidátora spoločnosti SalesCo; 

(p) akákoľvek podstatná zmena v povahe hlavnej obchodnej činnosti spoločnosti 
SalesCo; 

(q) akékoľvek obchodné rozhodnutia spoločnosti SalesCo v súvislosti so záležitosťou 
spoločnosti SalesCo alebo sledom záležitostí spoločnosti SalesCo, ktorých 
hodnota predstavuje 3 000 000 EUR (tri milióny EUR) alebo viac, pričom však 
medzi takéto rozhodnutia nepatria rozhodnutia súvisiace s jednotlivými zmluvami 
uzatvorenými spoločnosťou SalesCo v rámci jej bežnej obchodnej činnosti, na 
základe ktorých (i) tvorí spoločnosť SalesCo zisk (predáva elektrickú energiu 
alebo plyn svojim odberateľom), (ii) nakupuje spoločnosť SalesCo elektrickú 
energiu alebo plyn (pre vylúčenie pochybností, vrátane doplnkových zmlúv 
s prevádzkovateľmi infraštruktúry a organizátormi trhu, ktoré sú potrebné na 
uskutočnenie tohto predaja a nákupu); a 

(r) rozhodnutia týkajúce sa Vyhradených záležitostí spoločnosti SalesCo 
neschválených alebo zamietnutých Dozornou radou spoločnosti SalesCo. 

11.3 Predchádzajúci súhlas Valného zhromaždenia  

V prípadoch ustanovených v odseku 5.2(u) je pred schvaľovaním príslušnej záležitosti 
patriacej do pôsobnosti Valného zhromaždenia spoločnosti SalesCo potrebný 
predchádzajúci súhlas Valného zhromaždenia. 

ČLÁNOK 12 
Predstavenstvo spoločnosti SalesCo 

12.1 Zloženie Predstavenstva spoločnosti SalesCo 

(a) Predstavenstvo spoločnosti SalesCo sa skladá z piatich (5) Členov 
Predstavenstva spoločnosti SalesCo vrátane predsedu Predstavenstva 
spoločnosti SalesCo a podpredsedu Predstavenstva spoločnosti SalesCo, pričom 
každý Člen Predstavenstva spoločnosti SalesCo bude nominovaný a zvolený v 
súlade s odsekom 11.2 a s týmto odsekom 12.1 na obdobie štyroch (4) rokov; 

(b) Pokiaľ Strategický partner priamo vlastní aspoň jednu tretinu (1/3) Akcií, 
Predstavenstvo bude oprávnené nominovať troch (3) z piatich (5) Členov 
Predstavenstva spoločnosti SalesCo vrátane predsedu Predstavenstva 
spoločnosti SalesCo. Pokiaľ Štátny akcionár priamo vlastní aspoň jednu tretinu 
(1/3) Akcií, bude oprávnený nominovať dvoch (2) z piatich (5) Členov 
Predstavenstva spoločnosti SalesCo vrátane podpredsedu Predstavenstva 
spoločnosti SalesCo. 

(c) Pokiaľ Štátny akcionár priamo vlastní viac ako desať percent (10 %), ale menej 
ako jednu tretinu (1/3) Akcií, bude oprávnený nominovať jedného (1) z piatich (5) 
Členov Predstavenstva spoločnosti SalesCo. V takom prípade bude 
Predstavenstvo oprávnené nominovať štyroch (4) z piatich (5) Členov 
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Predstavenstva spoločnosti SalesCo vrátane predsedu Predstavenstva 
spoločnosti SalesCo. 

(d) Pred nominovaním ktoréhokoľvek nominanta na funkciu Člena Predstavenstva 
spoločnosti SalesCo strana oprávnená na nominovanie takéhoto kandidáta v 
súlade s predchádzajúcim odsekom 12.1(b) alebo 12.1(c) oznámi druhej zmluvnej 
strane takúto nomináciu písomne najmenej štyridsať (40) Pracovných dní pred 
dátumom konania Valného zhromaždenia spoločnosti SalesCo, na ktorom má byť 
takýto nominant do funkcie Člena Predstavenstva spoločnosti SalesCo schválený. 
Každá zo zmluvných strán smie namietať proti nominantovi, ktorého navrhla druhá 
zmluvná strana, ak má závažné dôvody na pochybnosti o bezúhonnosti 
navrhovaného nominanta (napr. ide o Neželanú osobu, má záznam v registri 
trestov alebo sa voči nemu vedie kdekoľvek vyšetrovanie v súvislosti s trestným 
činom), alebo nominant nemá podľa jej názoru dostatočné vedomosti alebo 
odborné skúsenosti potrebné na výkon funkcie Člena Predstavenstva spoločnosti 
SalesCo. Ak namietajúca strana oznámi svoje pochybnosti nominujúcej strane, 
potom nominujúca strana určí náhradného kandidáta, pokiaľ nedôjde k stiahnutiu 
námietky. Každú námietku, ktorú voči pôvodnému kandidátovi vznesie 
namietajúca strana, nominujúca strana riadne a primerane preskúma.  

(e) Každá námietka vznesená podľa predchádzajúceho odseku 12.1(d) sa strane, 
voči nominantovi ktorej sa namieta, predloží do desiatich (10) Pracovných dní od 
dátumu oznámenia mena príslušného nominanta. Ak sa počas takýchto desiatich 
(10) Pracovných dní nevznesie žiadna námietka, alebo ak sa strana s právom na 
vznesenie námietky svojho práva písomne vzdá, potom už voči navrhovanému 
nominantovi nemožno vznášať žiadne námietky. 

(f) Postupy opísané v predchádzajúcich odsekoch 12.1(d) a 12.1(e) sa primerane 
uplatnia na (i) odvolanie Člena Predstavenstva spoločnosti SalesCo alebo (ii) na 
voľbu nominanta na miesto uvoľnené z akéhokoľvek dôvodu odchodom Člena 
Predstavenstva spoločnosti SalesCo. Akcionári bezodkladne zabezpečia, aby 
Členovia Predstavenstva vykonali jeho práva Akcionára spoločnosti SalesCo tak, 
aby sa na Valnom zhromaždení spoločnosti SalesCo zabezpečilo rýchle 
odvolanie alebo menovanie takéhoto nového nominanta. 

(g) Každý Člen Predstavenstva spoločnosti SalesCo, ktorého navrhuje príslušná 
strana na základe predchádzajúceho odseku 12.1(b) alebo 12.1(c) (i) musí spĺňať 
všeobecné požiadavky kladené na člena štatutárneho orgánu spoločnosti podľa 
slovenských právnych predpisov, a (ii) musí mať príslušné vzdelanie a 
profesionálne riadiace schopnosti v príslušných odvetviach. 

(h) Strategický partner zabezpečí, aby jeho príslušní nominanti v Predstavenstve 
konali tak, aby sa zabezpečila plná účinnosť tohto odseku 12.1. 

12.2 Rozhodovanie Predstavenstva DSO  

Predstavenstvo DSO môže prijímať v mene spoločnosti SalesCo rozhodnutia týkajúce sa 
všetkých záležitostí súvisiacich so spoločnosťou SalesCo, ktoré nie sú vyhradené do 
pôsobnosti Valného zhromaždenia spoločnosti SalesCo alebo Dozornej rady spoločnosti 
SalesCo Stanovami spoločnosti SalesCo, touto Zmluvou alebo slovenskými právnymi 
predpismi.  

Ktoríkoľvek dvaja (2) Členovia Predstavenstva spoločnosti SalesCo budú oprávnení 
zaväzovať spoločnosť SalesCo vždy na základe pripojenia dvoch podpisov k príslušnému 
dokumentu. Predstavenstvo spoločnosti SalesCo môže prijať rozhodnutie v akejkoľvek 
záležitosti za prítomnosti aspoň štyroch (4) Členov Predstavenstva spoločnosti SalesCo. 
Ak sa riadne zvolaného zasadnutia nezúčastnia aspoň štyria (4) Členovia Predstavenstva 
spoločnosti SalesCo, bude toto zasadnutie odložené a znova zvolané v náhradnom 
termíne. Ak sa ani riadne zvolaného náhradného zasadnutia Predstavenstva spoločnosti 
SalesCo nezúčastnia štyria (4) Členovia Predstavenstva spoločnosti SalesCo, požiadavky 
uznášaniaschopnosti sa v prípade druhého z týchto zasadnutí nepoužijú a Predstavenstvo 
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spoločnosti SalesCo bude uznášaniaschopné v prípade, ak budú prítomní ktoríkoľvek traja 
(3) Členovia Predstavenstva spoločnosti SalesCo, okrem záležitostí, ktoré schvaľuje 
väčšina najmenej štyroch (4) Členov Predstavenstva spoločnosti SalesCo, a v takomto 
prípade musia byť na zasadnutí predstavenstva prítomní najmenej štyria (4) Členovia 
Predstavenstva spoločnosti SalesCo. Predstavenstvo spoločnosti SalesCo prijíma 
rozhodnutie o akejkoľvek záležitosti na základe uznesenia prijatého jednoduchou väčšinou 
prítomných Členov Predstavenstva spoločnosti SalesCo, okrem záležitostí, ktoré sú v 
tomto odseku 12.2 upravené inak. Predseda Predstavenstva spoločnosti SalesCo nemá 
rozhodujúci hlas. 

Predstavenstvo spoločnosti SalesCo je oprávnené predložiť Dozornej rade spoločnosti 
SalesCo na schválenie všetky záležitosti uvedené v odsekoch 11.2(b), 11.2(i), 11.2(j) a 
13.3(b) a následne ich implementuje za podmienky ich predchádzajúceho schválenia 
Dozornou radou spoločnosti SalesCo a prípadne aj Valným zhromaždením spoločnosti 
SalesCo (pokiaľ sa to podľa tejto Zmluvy vyžaduje). 

Bez ohľadu na vyššie uvedené, Predstavenstvo rozhoduje väčšinou najmenej štyroch (4) 
Členov Predstavenstva o každej z nasledujúcich záležitostí (ďalej len „Osobitná väčšina 
Predstavenstva SalesCo“): 

(a) bez vplyvu na odsek 15.1, vznik a ukončenie pracovného pomeru Generálneho 
riaditeľa spoločnosti SalesCo a schválenie podmienok jeho zamestnávania; 

(b) akýkoľvek investičný projekt SalesCo, ak výška plánovaných kapitálových 
výdavkov spoločnosti SalesCo na tento projekt samostatne presahuje (i) 
3 000 000 EUR (tri milióny EUR) (a to aj keď takéto kapitálové výdavky 
spoločnosti SalesCo vzniknú v priebehu viacerých rokov) a zároveň táto investícia 
patrí do predmetu Kľúčovej činnosti, alebo (ii) 300 000 EUR (tristotisíc EUR) (a to 
aj keď takéto kapitálové výdavky spoločnosti SalesCo vzniknú v priebehu 
viacerých rokov), pokiaľ táto investícia nepatrí do predmetu Kľúčovej činnosti; 

(c) akékoľvek nadobudnutie akýchkoľvek akcií alebo obchodného podielu 
v akejkoľvek spoločnosti spoločnosťou SalesCo, pokiaľ kúpna cena v prípade 
jednotlivej transakcie alebo celková hodnota série súvisiacich transakcií spoločne 
presahuje (i) 3 000 000 EUR (tri milióny EUR) (a to aj keď takéto kapitálové 
výdavky spoločnosti SalesCo vzniknú v priebehu viacerých rokov), ak investícia 
slúži na bezprostredný výkon Kľúčovej činnosti, alebo (ii) 300 000 EUR 
(tristotisíc EUR) (a to aj keď takéto kapitálové výdavky spoločnosti SalesCo 
vzniknú v priebehu viacerých rokov), ak investícia neslúži na bezprostredný výkon 
Kľúčovej činnosti; 

(d) akékoľvek urovnanie akýchkoľvek súdnych alebo rozhodcovských konaní 
týkajúcich sa sporov, ktoré sa jednotlivo týkajú, resp. vo vzťahu ku ktorým možno 
odôvodnene očakávať, že sa budú jednotlivo týkať sumy (vrátane súvisiacich 
nákladov) vo výške viac ako 150 000 EUR (stopäťdesiattisíc EUR) (s výnimkou 
súdnych alebo rozhodcovských konaní týkajúcich sa sporov medzi spoločnosťou 
SalesCo a Slovenskou republikou, akýmikoľvek jej úradmi alebo štátnymi 
orgánmi, FNM alebo akoukoľvek spoločnosťou, v ktorej Slovenská republika, 
ktorýkoľvek jej úrad alebo štátny orgán vlastní (priamo či nepriamo) aspoň jednu 
tretinu (1/3) akcií tejto spoločnosti); 

(e) finančná pôžička alebo vznik dlhu spoločnosti SalesCo (inak ako v rámci bežnej 
obchodnej činnosti) okrem: 

(i) Povoleného financovania, 

(ii) poskytnutia pôžičiek medzi Spoločnosťami skupiny VSE, pokiaľ je VSE 
100 % vlastníkom príslušných Spoločností skupiny VSE (pre vylúčenie 
pochybností, za podmienky, že príslušná transakcia sa uskutoční za 
Bežných obchodných podmienok, 
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(iii) poskytnutia pôžičiek od ktorýchkoľvek Akcionárov alebo ich Pridružených 
spoločností spoločnosti SalesCo, avšak pre vylúčenie pochybností za 
podmienky, že príslušná transakcia sa uskutoční za Bežných obchodných 
podmienok; 

(f) akýkoľvek prevod vlastníckeho práva k majetku spoločnosti SalesCo, pokiaľ 
kúpna cena v prípade jednotlivej transakcie presahuje 500 000 EUR 
(päťstotisíc EUR) alebo celková hodnota série súvisiacich transakcií spoločne 
presahuje 1 000 000 (jeden milión EUR); 

(g) akékoľvek ručenie alebo záväzok spoločnosti SalesCo na odškodnenie 
poskytnutý v prospech akejkoľvek tretej osoby s výnimkou (i) akéhokoľvek ručenia 
alebo záväzku na odškodnenie vo všetkých podstatných ohľadoch v súlade 
s trhovou praxou na príslušnom trhu a týkajúceho sa záväzkov akejkoľvek 
Spoločnosti skupiny VSE, ktoré vznikli v rámci Povoleného financovania, (ii) 
akéhokoľvek záväzku na odškodnenie poskytnutého pri bežnej obchodnej činnosti 
spoločnosti SalesCo a vo všetkých podstatných ohľadoch v súlade s trhovými 
podmienkami na príslušnom trhu ako náprava úkonov alebo opomenutí VSE 
alebo akejkoľvek inej Spoločnosti skupiny VSE, ktorej 100 % vlastníkom je VSE; 

(h) akákoľvek podstatná zmena účtovných postupov a zásad používaných 
spoločnosťou SalesCo pri vypracovaní jej auditovaných účtovných závierok 
vyplývajúcich zo zákona (pre vylúčenie pochybností, vrátane akejkoľvek zmeny 
účtovného obdobia), ktorá nie je zavinená zmenami relevantných obchodných 
okolností ani zmenami právneho alebo regulačného prostredia; 

Strategický partner zabezpečí, aby každá transakcia, (i) ktorá je uvedená v bodoch (a) až 
(h) odseku 12.2, ktorú má uzatvoriť spoločnosť SalesCo a ktorej hodnota alebo celková 
hodnota série súvisiacich transakcií spoločne presahuje 60 000 EUR 
(šesťdesiattisíc EUR), alebo (ii) ktorú má uzatvoriť spoločnosť SalesCo a ktorej hodnota 
alebo celková hodnota série súvisiacich transakcií spoločne presahuje sumu 150 000 EUR 
(stopäťdesiattisíc EUR), okrem transakcie predaja alebo nákupu elektrickej energie a plynu 
za Bežných obchodných podmienok na nediskriminačnom základe, ktorá zahŕňa 
podmienky vrátane ceny, ktoré sú prijateľné ostatnými porovnateľnými odberateľmi, na 
nediskriminačnom základe (okrem transakcie predaja alebo nákupu elektrickej energie 
alebo plynu, ktorá je Obmedzenou transakciou so Spriaznenou osobou) bola predložená 
na schválenie Predstavenstvu spoločnosti SalesCo. 

12.3 Predstavenstvo DSO je oprávnené predkladať Dozornej rade spoločnosti SalesCo na 
schválenie všetky záležitosti uvedené v odsekoch 11.2(b), 11.2(h), 11.2(j), 11.2(k) a v 
odseku 13.3(b)(i) a následne ich implementuje za podmienky predchádzajúceho 
schválenia týchto vecí Dozornou radou spoločnosti SalesCo a prípadne Valným 
zhromaždením DSO (pokiaľ sa v zmysle tejto Zmluvy vyžaduje). 

12.4 Zasadnutia Predstavenstva spoločnosti SalesCo 

Zasadnutia Predstavenstva spoločnosti SalesCo zvoláva jeho predseda a budú sa konať 
aspoň raz mesačne. Zasadnutie Predstavenstva spoločnosti SalesCo je platne zvolané, ak 
(i) boli Členovia Predstavenstva spoločnosti SalesCo o zasadnutí písomne informovaní 
aspoň sedem (7) Pracovných dní vopred, s výnimkou prípadu, ak sa Člen Predstavenstva 
spoločnosti SalesCo, ktorý sa zasadnutia nezúčastnil, tohto práva v každom konkrétnom 
prípade vopred písomne vzdal a (ii) miestom zasadnutia je sídlo spoločnosti SalesCo v 
Košiciach, s výnimkou prípadu, ak sa všetci Členovia Predstavenstva spoločnosti SalesCo 
tohto práva v konkrétnom prípade písomne vzdali. Pokiaľ s tým všetci Členovia 
Predstavenstva spoločnosti SalesCo vopred výslovne súhlasia, môže sa v rozsahu 
povolenom právnymi predpismi zasadnutie Predstavenstva spoločnosti SalesCo konať aj 
formou: (i) písomného schválenia, (ii) s použitím faxu alebo elektronickej pošty alebo (iii) 
do miery povolenej príslušnými predpismi s použitím vhodnej telekomunikačnej techniky 
umožňujúcej hlasové alebo vizuálne a hlasové spojenie na diaľku a v reálnom čase. 
Predseda Predstavenstva spoločnosti SalesCo je povinný zvolať zasadnutie 
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Predstavenstva spoločnosti SalesCo na žiadosť ktoréhokoľvek Člena Predstavenstva DSO 
tak, aby sa konalo najneskôr do siedmich (7) Pracovných dní od doručenia žiadosti. 

ČLÁNOK 13 
Dozorná rada spoločnosti SalesCo  

13.1 Zloženie Dozornej rady spoločnosti SalesCo  

(a) Dozorná rada spoločnosti SalesCo sa skladá z deviatich (9) Členov Dozornej rady 
spoločnosti SalesCo vrátane predsedu a podpredsedu Dozornej rady spoločnosti 
SalesCo nominovaných a zvolených v súlade s odsekom 11.2 a s týmto odsekom 
13.1 na obdobie štyroch (4) rokov. 

(b) Pokiaľ Štátny akcionár priamo vlastní aspoň jednu tretinu (1/3) Akcií, bude 
oprávnený nominovať piatich (5) Členov Dozornej rady spoločnosti SalesCo 
vrátane predsedu Dozornej rady spoločnosti SalesCo. Pokiaľ Strategický partner 
priamo vlastní aspoň jednu tretinu (1/3) Akcií, podpredsedu Dozornej rady 
spoločnosti SalesCo nominuje Strategický partner. Zostávajúcich troch (3) Členov 
Dozornej rady spoločnosti SalesCo zvolia zamestnanci spoločnosti SalesCo. 

(c) Pokiaľ Štátny akcionár priamo vlastní viac ako desať percent (10 %), ale menej 
ako jednu tretinu (1/3) Akcií, bude oprávnený nominovať jedného (1) z piatich (5) 
Členov Dozornej rady spoločnosti SalesCo. V takom prípade bude Strategický 
partner oprávnený nominovať piatich (5) Členov Dozornej rady spoločnosti 
SalesCo vrátane predsedu Dozornej rady spoločnosti SalesCo. Zostávajúcich 
troch (3) Členov Dozornej rady spoločnosti SalesCo zvolia zamestnanci 
spoločnosti SalesCo. 

(d) Ak Akcionár alebo Predstavenstvo kedykoľvek požiadajú o (i) odvolanie Člena 
Dozornej rady spoločnosti SalesCo, ktorého nominovali, alebo (ii) voľbu 
nominanta na miesto uvoľnené z akéhokoľvek dôvodu odchodom Člena Dozornej 
rady spoločnosti SalesCo, ktorého nominovali, potom Akcionári zabezpečia, aby 
Predstavenstvo vykonalo práva Akcionára spoločnosti SalesCo v spoločnosti 
SalesCo tak, aby zabezpečilo odvolanie alebo voľbu takéhoto nového nominanta 
na Valnom zhromaždení spoločnosti SalesCo. Strany s právom na menovanie 
Člena dozornej rady DSO sa navzájom písomne informujú o Osobách, ktoré 
zamýšľajú nominovať, najmenej štyridsať (40) Pracovných dní pred dátumom 
zasadnutia Valného zhromaždenia spoločnosti SalesCo, na ktorom takíto 
nominanti budú schválení za Členov Dozornej rady spoločnosti SalesCo. 

(e) Každý Člen Dozornej rady spoločnosti SalesCo vybraný príslušným Akcionárom 
(i) musí spĺňať všeobecné požiadavky kladené na členov štatutárneho orgánu 
spoločnosti podľa slovenských právnych predpisov, a (ii) musí mať príslušné 
vzdelanie a profesionálne riadiace schopnosti. 

(f) Strategický partner zabezpečí, aby jeho príslušní nominanti v Dozornej rade 
konali tak, aby sa zabezpečila plná účinnosť tohto odseku 13.1. 

13.2 Rozhodovanie Dozornej rady spoločnosti SalesCo  

Dozorná rada spoločnosti SalesCo môže rozhodovať o akejkoľvek záležitosti v rámci 
svojich právomocí a je uznášaniaschopná za prítomnosti aspoň piatich (5) Členov 
Dozornej rady spoločnosti SalesCo, pričom rozhodnutie bude platne prijaté, ak zaň 
hlasovala jednoduchá väčšina všetkých Členov Dozornej rady spoločnosti SalesCo. 
Predseda Dozornej rady spoločnosti SalesCo nemá rozhodujúci hlas. 

13.3 Oprávnenia a povinnosti  

(a) Dozorná rada spoločnosti SalesCo bude mať všetky oprávnenia a povinnosti 
stanovené v Obchodnom zákonníku. 
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(b) Okrem bodu (a) vyššie Dozorná rada spoločnosti SalesCo schvaľuje alebo 
zamieta tieto záležitosti: 

(i) akékoľvek obchodné rozhodnutia v súvislosti so záležitosťou alebo 
sledom záležitostí, ktorých hodnota predstavuje 3 000 000 EUR (tri 
milióny EUR) alebo viac, najmä:  

(A) realizácia investície alebo transakcie alebo série súvisiacich 
investícií alebo transakcií zo strany spoločnosti SalesCo alebo 
podpis dokumentu alebo série súvisiacich dokumentov zo strany 
spoločnosti SalesCo, v zmysle ktorého alebo ktorých má 
spoločnosť SalesCo realizovať investíciu alebo uzatvoriť 
transakciu, resp. sériu takých súvisiacich investícií alebo 
transakcií, pričom hodnota takejto investície alebo transakcie 
alebo série súvisiacich investícií alebo transakcií predstavuje 
3 000 000 EUR (tri milióny EUR) alebo viac; 

(B) realizáciu investície alebo transakcie alebo série súvisiacich 
investícií alebo transakcií zo strany spoločnosti SalesCo alebo 
podpis dokumentu alebo série súvisiacich dokumentov zo strany 
spoločnosti SalesCo, na základe ktorých budú výdavky DSO pre 
danú investíciu, transakciu alebo dokument, resp. sériu 
súvisiacich investícií, transakcií alebo dokumentov najmenej 3 
000 000 EUR (tri milióny EUR); 

(C) poskytnutie zálohu, záruky (ručenia), sľubu odškodnenia, 
hypotéky alebo zabezpečovacieho nástroja zo strany spoločnosti 
SalesCo, ak z neho vyplývajúce podmienené záväzky presahujú 
sumu 3 000 000 EUR (tri milióny EUR);  

(D) vystavenie vlastnej alebo cudzej zmenky zo strany spoločnosti 
SalesCo, ak jej menovitá hodnota po pripočítaní k menovitej 
hodnote vlastných alebo cudzích zmeniek už vystavených v rámci 
tej istej transakcie alebo série súvisiacich transakcií presahuje 
3 000 000 EUR (tri milióny EUR);  

(E) nadobudnutie alebo prevod akcií zo strany spoločnosti SalesCo v 
Dcérskej spoločnosti alebo nadobudnutie akcií alebo podielov zo 
strany spoločnosti SalesCo v akejkoľvek inej právnickej osobe, 
ktorá by sa nadobudnutím stala Dcérskou spoločnosťou 
spoločnosti SalesCo, pokiaľ hodnota takejto transakcie 
predstavuje najmenej 3 000 000 EUR (tri milióny EUR),  

(F) prevod vlastníckeho práva k majetku spoločnosti SalesCo, pokiaľ 
hodnota prevádzaného majetku predstavuje najmenej 3 
000 000 EUR (tri milióny EUR), pričom na účely tohto článku je 
rozhodujúca trhová hodnota (všeobecná hodnota majetku určená 
znalcom v zmysle platných právnych predpisov SR) 
prevádzaného majetku v jednotlivom prípade, resp. ako celku, 
alebo zaťaženie takéhoto majetku vecným alebo iným právom 
tretej osoby; 

pričom však medzi takéto rozhodnutia nepatria rozhodnutia o zmluvách 
uzatvorených spoločnosťou SalesCo v rámci jej bežnej obchodnej činnosti, 
na základe ktorých (i) tvorí spoločnosť SalesCo zisk (predáva elektrickú 
energiu alebo plyn svojim odberateľom), (ii) nakupuje spoločnosť SalesCo 
elektrickú energiu alebo plyn (pre vylúčenie pochybností, vrátane 
doplnkových zmlúv s prevádzkovateľmi infraštruktúry a organizátormi trhu, 
ktoré sú potrebné na uskutočnenie takého predaja a nákupu); 
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(ii) založenie akéhokoľvek subjektu, ktorý by pri založení bol Dcérskou 
spoločnosťou spoločnosti SalesCo, nadobudnutie zo strany spoločnosti 
SalesCo akýchkoľvek obchodných podielov v akejkoľvek Dcérskej 
spoločnosti alebo spoločnosti, ktorá sa stane po nadobudnutí Dcérskou 
spoločnosťou spoločnosti SalesCo, alebo Nakladanie zo strany 
spoločnosti SalesCo s akýmikoľvek obchodnými podielmi v akejkoľvek 
Dcérskej spoločnosti; 

(iii) reorganizácia alebo podstatná zmena povahy či predmetu obchodnej 
činnosti spoločnosti SalesCo;  

(iv) vymenovanie a odvolanie Audítorov spoločnosti SalesCo;  

(v) rozhodovanie o tom, že SalesCo vloží nepeňažný vklad do základného 
imania inej právnickej osoby pri jej založení alebo počas jej existencie, 
pokiaľ hodnota nepeňažného vkladu predstavuje 3 000 000 EUR (tri 
milióny EUR) alebo viac; 

(vi) akékoľvek Nakladanie s Akciami spoločnosti SalesCo (pre vylúčenie 
pochybností, vrátane zriadenia akejkoľvek Ťarchy k akýmkoľvek Akciám 
spoločnosti SalesCo). 

(spoločne ďalej len „Vyhradené záležitosti spoločnosti SalesCo“); a 

(c) Okrem bodu (a) vyššie schvaľuje Dozorná rada spoločnosti SalesCo akékoľvek 
záležitosti, ktoré sú uvedené v odsekoch 11.2(b), 11.2(h), 11.2(j), 11.2(k), ešte 
pred ich schválením na Valnom zhromaždení spoločnosti SalesCo.  

(d) Dozorná rada spoločnosti SalesCo ďalej berie na vedomie prijatie Individuálneho 
ročného Obchodného plánu spoločnosti SalesCo na príslušný rok a jeho zmien v 
Predstavenstve spoločnosti SalesCo. 

Ak Dozorná rada spoločnosti SalesCo zamietne návrh rozhodnutia vo veci, ktorá patrí 
medzi Vyhradené záležitosti spoločnosti SalesCo, prípadne návrh rozhodnutia v 
akejkoľvek inej veci (ďalej spoločne len „Návrh Rozhodnutia“), alebo proti takému Návrhu 
Rozhodnutia vznesie námietky, je povinná o tom bezodkladne upovedomiť Predstavenstvo 
spoločnosti SalesCo a uviesť dôvody zamietnutia alebo vznesenia námietok proti takému 
Návrhu Rozhodnutia. Predstavenstvo spoločnosti SalesCo uvedené dôvody a námietky v 
dobrej viere zváži. Najneskôr pätnásť (15) Pracovných dní po oznámení dôvodov a 
námietok Predstavenstvo spoločnosti SalesCo predloží Dozornej rade spoločnosti 
SalesCo zrevidovaný Návrh Rozhodnutia. Členovia Predstavenstva spoločnosti SalesCo 
sú pri príprave zrevidovaného Návrhu Rozhodnutia povinní spolupracovať s Členmi 
Dozornej rady spoločnosti SalesCo, pričom Členovia Predstavenstva spoločnosti SalesCo 
a Členovia Dozornej rady spoločnosti SalesCo sú povinní vynaložiť maximálne úsilie 
s cieľom dosiahnuť spoločnú zhodu na účely schválenia zrevidovaného Návrhu 
Rozhodnutia Dozornou radou spoločnosti SalesCo. V prípade, ak Dozorná rada 
spoločnosti SalesCo napriek tomu zrevidovaný Návrh Rozhodnutia neschváli, 
Predstavenstvo spoločnosti SalesCo predloží Návrh Rozhodnutia (prípadne zrevidovaný 
Návrh Rozhodnutia) na schválenie Valnému zhromaždeniu spoločnosti SalesCo pri 
zachovaní postupu podľa odseku 11.3.  

13.4 Zasadnutia Dozornej rady spoločnosti SalesCo 

Zasadnutia Dozornej rady spoločnosti SalesCo budú zvolávané predsedom Dozornej rady 
spoločnosti SalesCo a budú sa konať aspoň raz štvrťročne. Zasadnutie Dozornej rady 
spoločnosti SalesCo je platne zvolané, ak (i) boli Členovia Dozornej rady spoločnosti 
SalesCo o zasadnutí písomne informovaní aspoň sedem (7) Pracovných dní vopred, s 
výnimkou prípadu, ak sa Člen Dozornej rady spoločnosti SalesCo, ktorý sa zasadnutia 
nezúčastnil, tohto práva v každom konkrétnom prípade vopred písomne vzdal, a (ii) 
miestom zasadnutia je sídlo DSO v Košiciach, s výnimkou prípadu, ak sa všetci Členovia 
Dozornej rady spoločnosti SalesCo tohto práva v konkrétnom prípade písomne vzdali. 
Pokiaľ s tým všetci Členovia Dozornej rady spoločnosti SalesCo vopred výslovne súhlasia, 
môže sa v rozsahu povolenom právnymi predpismi zasadnutie Dozornej rady spoločnosti 
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SalesCo konať aj formou: (i) písomného vyjadrenia, (ii) s použitím faxu alebo elektronickej 
pošty alebo (iii) s použitím vhodnej telekomunikačnej techniky umožňujúcej hlasové alebo 
súčasne vizuálne a hlasové spojenie na diaľku a v reálnom čase. Predseda Dozornej rady 
spoločnosti SalesCo bude povinný zvolať zasadnutie Dozornej rady spoločnosti SalesCo 
na žiadosť ktoréhokoľvek Člena Dozornej rady spoločnosti SalesCo tak, aby bolo zvolané 
najneskôr do siedmich (7) Pracovných dní od doručenia žiadosti. 

13.5 Predaj akcií tretej osobe 

(a) V prípade, ak Štátny akcionár predá tretej osobe (inak ako prostredníctvom 
Verejnej ponuky) Akcie predstavujúce menej ako osemnásť percent (18 %) 
základného imania VSE a Strategický partner nadobudne nadpolovičnú väčšinu 
Akcií prostredníctvom využitia predkupného práva na takýto predaj, Štátny 
akcionár zabezpečí, aby jeho zástupcovia v Dozornej rade spoločnosti SalesCo 
hlasovali spoločne a v súlade so zástupcom Strategického partnera vo veciach 
týkajúcich sa operatívnych opatrení, ktoré sú pre Strategického partnera 
podstatné, vrátane strednodobého plánovania, rozpočtu, investičného plánovania, 
úpravy a reorganizácie zamestnanosti a znižovania nákladov. 

(b) Bez ohľadu na odsek 13.4, ak dôjde k udalosti uvedenej v odseku 13.5(a), Štátny 
akcionár vynaloží všetko primerané úsilie, aby sa predseda Dozornej rady 
spoločnosti SalesCo vopred dohodol s podpredsedom Dozornej rady spoločnosti 
SalesCo na dátume, čase a mieste zasadnutí Dozornej rady spoločnosti SalesCo. 

(c) Ak dvaja alebo viacerí zástupcovia Štátneho akcionára v Dozornej rade 
spoločnosti SalesCo nebudú na zasadnutí Dozornej rady DSO hlasovať podľa 
odseku 13.5(a), Strany sa stretnú, aby prediskutovali príslušný problém a dohodli 
sa na vzájomne prijateľnom riešení, a ak toto riešenie nebude možné dosiahnuť, 
Strany súhlasia s tým, že vynaložia maximálne úsilie na zaistenie, aby toto 
riešenie prijali Členovia Dozornej rady spoločnosti SalesCo nominovaní Štátnym 
akcionárom a Strategickým partnerom. 

ČLÁNOK 14 
Dcérske spoločnosti VSE 

14.1 Rozhodovanie 

Akcionári vynaložia maximálne úsilie na zabezpečenie (vrátane úpravy korporátnych 
dokumentov príslušnej Dcérskej spoločnosti VSE), aby na schválenie ktoréhokoľvek z 
úkonov každej Dcérskej spoločnosti VSE (s výnimkou DSO a spoločnosti SalesCo) 
uvedených v tomto odseku bol potrebný súhlas každého z Akcionárov a zástupcov VSE na 
Valnom zhromaždení príslušnej Dcérskej spoločnosti VSE: 

(a) zmena zakladateľskej listiny, spoločenskej zmluvy alebo stanov Dcérskej 
spoločnosti; 

(b) zvýšenie alebo zníženie základného imania Dcérskej spoločnosti; 

(c) (i) zrušenie, rozdelenie, zlúčenie, splynutie alebo transformácia Dcérskej 
spoločnosti, (ii) predaj podniku Dcérskej spoločnosti, (iii) predaj časti podniku 
Dcérskej spoločnosti a (iv) predaj neobežného majetku Dcérskej spoločnosti, ak 
tento predaj neobežného majetku Dcérskej spoločnosti v prípade jednotlivej 
transakcie alebo celková hodnota série súvisiacich transakcií spoločne presahuje 
3 000 000 EUR (tri milióny EUR); 

(d) emitovanie akcií, dlhopisov alebo opcií alebo iných cenných papierov alebo 
investičných nástrojov zakladajúcich akékoľvek právo na obchodný podiel v 
Dcérskej spoločnosti, udelenie akéhokoľvek práva upísať akcie alebo akékoľvek 
nadobudnutie akcií Dcérskou spoločnosťou, ako aj akékoľvek zmeny formy a 
podoby akcií; 
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(e) verejná ponuka týkajúca sa Dcérskej spoločnosti (na tento účel sa primerane 
použije definícia Verejnej ponuky); 

(f) kúpa, predaj alebo iné nadobudnutie alebo prevod majetkových účastí Dcérskej 
spoločnosti v tretích osobách, alebo akýkoľvek úkon, ktorý môže mať bez 
príslušného súhlasu za následok takéto nadobudnutie alebo prevod (vrátane 
opcií, záložného práva a podmienených prevodov), okrem tých, ktoré sú 
obsiahnuté v podnikovom pláne alebo v prevádzkovom pláne a rozpočte Dcérskej 
spoločnosti; 

(g) podstatné investičné výdavky alebo investície Dcérskej spoločnosti alebo 
podstatné prevody majetku, práv alebo záväzkov okrem tých, ktoré sú obsiahnuté 
v podnikovom pláne alebo v prevádzkovom pláne a rozpočte Dcérskej 
spoločnosti; 

(h) uzatvorenie alebo zmena akejkoľvek zmluvy alebo súvisiacich zmlúv medzi 
Dcérskou spoločnosťou a treťou osobou, ktorej hodnota plnení presahuje alebo 
môže presahovať 2 000 000 EUR (dva milióny EUR); 

(i) prijatie úveru alebo prevzatie iného zadlženia, zriadenie záložného práva, 
vystavenie záruky alebo poskytnutie iného zabezpečenia Dcérskou spoločnosťou 
za záväzky Dcérskej spoločnosti alebo akejkoľvek tretej osoby okrem tých, ktoré 
sú obsiahnuté v podnikovom pláne alebo v prevádzkovom pláne a rozpočte 
Dcérskej spoločnosti, kde v každom z uvedených prípadov celková hodnota 
jednotlivého úveru alebo iného zadlženia alebo záložného práva, záruky alebo 
iného zabezpečenia spolu s ostatnými úvermi, zadlženiami, záložnými právami, 
zárukami alebo zabezpečeniami, ktoré sú súčasťou tej istej transakcie alebo 
súvisiacich transakcií, presahuje 2 000 000 EUR (dva milióny EUR); 

(j) uzatvorenie alebo zmena akejkoľvek Obmedzenej transakcie so Spriaznenou 
osobou zo strany príslušnej Dcérskej spoločnosti VSE; 

(k) schválenie podnikového plánu a prevádzkového plánu a rozpočtu Dcérskej 
spoločnosti; a 

(l) voľba členov štatutárneho orgánu a členov dozornej rady Dcérskej spoločnosti, s 
výnimkou členov dozornej rady, ktorí sú zo zákona volení zamestnancami 
Dcérskej spoločnosti. 

14.2 Súhlas VSE 

Akcionári vynaložia maximálne úsilie na zabezpečenie, aby zástupcovia VSE získali pred 
každým hlasovaním na valnom zhromaždení Dcérskej spoločnosti, ktoré sa bude týkať 
záležitostí uvedených v tomto článku 14 (Dcérske spoločnosti VSE), súhlas 
Predstavenstva, s výnimkou hlasovania o záležitostiach, ktoré by patrili medzi Vyhradené 
záležitosti na ktoré je potrebné získať súhlas Dozornej rady. 

ČLÁNOK 15 
Vedenie, finančná politika, obchodné plánovanie 

15.1 Generálny riaditeľ 

15.1.1 Generálny riaditeľ 

Nominanti Strategického partnera v Predstavenstve sú oprávnení nominovať 
Generálneho riaditeľa. Generálneho riaditeľa nominovaného podľa 
predchádzajúcej vety volí Predstavenstvo Osobitnou väčšinou Predstavenstva. 
Generálny riaditeľ (i) musí spĺňať všeobecné požiadavky požadované od členov 
štatutárneho orgánu spoločnosti podľa slovenských právnych predpisov, a (ii) 
musí mať príslušné vzdelanie a profesionálne riadiace schopnosti. Postup 
uvedený v odseku 9.1(d) a 9.1(e) sa primerane uplatňuje aj na nomináciu, 
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námietky vznesené proti nej a voľbu Generálneho riaditeľa Osobitnou väčšinou 
Predstavenstva. 

15.1.2 Generálny riaditeľ DSO 

Nominanti Strategického partnera v Predstavenstve DSO sú oprávnení nominovať 
Generálneho riaditeľa DSO. Generálneho riaditeľa DSO nominovaného podľa 
predchádzajúcej vety volí Predstavenstvo DSO Osobitnou väčšinou 
Predstavenstva DSO. Generálny riaditeľ DSO (i) musí spĺňať všeobecné 
požiadavky kladené na členov štatutárneho orgánu spoločnosti podľa slovenských 
právnych predpisov, a (ii) musí mať príslušné vzdelanie a profesionálne riadiace 
schopnosti. Postup uvedený v odseku 9.1(d) a 9.1(e) sa primerane uplatňuje aj na 
nomináciu, námietky vznesené proti nej a voľbu Generálneho riaditeľa DSO 
Osobitnou väčšinou Predstavenstva DSO. 

15.1.3 Generálny riaditeľ spoločnosti SalesCo  

Nominanti Strategického partnera v Predstavenstve spoločnosti SalesCo sú 
oprávnení nominovať Generálneho riaditeľa spoločnosti SalesCo. Generálneho 
riaditeľa spoločnosti SalesCo nominovaného podľa predchádzajúcej vety volí 
Predstavenstvo spoločnosti SalesCo Osobitnou väčšinou Predstavenstva 
spoločnosti SalesCo. Generálny riaditeľ spoločnosti SalesCo (i) musí spĺňať 
všeobecné požiadavky kladené na členov štatutárneho orgánu spoločnosti podľa 
slovenských právnych predpisov, a (ii) musí mať príslušné vzdelanie a 
profesionálne riadiace schopnosti. Postup uvedený v odseku 9.1(d) a 9.1(e) sa 
primerane uplatňuje aj na nomináciu, námietky vznesené proti nej a voľbu 
Generálneho riaditeľa spoločnosti SalesCo Osobitnou väčšinou Predstavenstva 
spoločnosti SalesCo. 

15.2 Výkonné vedenie VSE, DSO a spoločnosti SalesCo  

15.2.1 Výkonné vedenie VSE 

Predstavenstvo udeľuje právomoci Generálnemu riaditeľovi a ostatným členom 
výkonného vedenia VSE. Každodenná činnosť VSE sa bude vykonávať pod 
vedením a dohľadom výkonného vedenia VSE, ktoré môže zaväzovať VSE v 
rozsahu poverenia Predstavenstvom a ktoré bude vykonávať svoju činnosť podľa 
smerníc pre vedenie vydaných Predstavenstvom. Generálny riaditeľ je povinný 
plniť si svoje povinnosti v súlade s uzneseniami Predstavenstva okrem prípadov, 
kedy je uznesenie Predstavenstva v rozpore s právnymi predpismi alebo 
Doplnenými stanovami VSE.  

Generálny riaditeľ nie je oprávnený rozhodovať o: (i) záležitostiach vyhradených 
Valnému zhromaždeniu alebo Dozornej rade, (ii) akejkoľvek záležitosti, ktorú musí 
schváliť Osobitná väčšina Predstavenstva (pre vylúčenie pochybností, vrátane 
akejkoľvek Obmedzenej transakcie so Spriaznenou osobou zo strany VSE), (iii) 
akejkoľvek transakcii, ktorá je uvedená v bodoch 6.2(a) až 6.2(l) odseku 6.2 
a ktorú má uzatvoriť VSE, ak hodnota akejkoľvek takejto jednotlivej transakcie 
alebo celková hodnota série súvisiacich transakcií presahuje sumu 60 000 EUR 
(šesťdesiattisíc EUR), (iv) transakcii, ktorej hodnota presahuje sumu 150 000 EUR 
(stopäťdesiattisíc EUR), a v prípade transakcií podľa bodov (iii) a (iv) okrem 
transakcie nákupu alebo predaja elektrickej energie a plynu za Bežných 
obchodných podmienok na nediskriminačnom základe, ktoré obsahujú také 
podmienky vrátane ceny, ktoré sú ponúkané iným porovnateľným zákazníkom.  

15.2.2 Výkonné vedenie DSO 

Predstavenstvo DSO udeľuje právomoci Generálnemu riaditeľovi DSO a ostatným 
členom výkonného vedenia DSO. Každodenná činnosť DSO sa bude vykonávať 
pod vedením a dohľadom výkonného vedenia DSO, ktoré môže zaväzovať DSO v 
rozsahu poverenia Predstavenstvom DSO a ktoré bude vykonávať svoju činnosť 
podľa smerníc pre vedenie vydaných Predstavenstvom DSO. Generálny riaditeľ 
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DSO je povinný plniť si svoje povinnosti v súlade s uzneseniami Predstavenstva 
DSO okrem prípadov, kedy je uznesenie Predstavenstva DSO v rozpore s 
právnymi predpismi alebo Stanovami DSO.  

Generálny riaditeľ DSO nie je oprávnený rozhodovať o: (i) záležitostiach 
vyhradených Valnému zhromaždeniu DSO alebo Dozornej rade DSO, (ii) 
akejkoľvek záležitosti, ktorú musí schváliť Osobitná väčšina Predstavenstva DSO 
(pre vylúčenie pochybností, vrátane akejkoľvek Obmedzenej transakcie so 
Spriaznenou osobou zo strany DSO), (iii) akejkoľvek transakcii, ktorá je uvedená 
v bodoch 9.2(a) až 9.2(i) odseku 9.2 a ktorú má uzatvoriť DSO, ak hodnota 
akejkoľvek takejto jednotlivej transakcie alebo celková hodnota série súvisiacich 
transakcií presahuje sumu 60 000 EUR (šesťdesiattisíc EUR), (iv) transakcii, 
ktorej hodnota presahuje sumu 150 000 EUR (stopäťdesiattisíc EUR), a v prípade 
transakcií podľa bodov (iii) a (iv) okrem transakcie nákupu alebo predaja 
elektrickej energie a plynu za Bežných obchodných podmienok na 
nediskriminačnom základe, ktoré obsahujú také podmienky vrátane ceny, ktoré sú 
ponúkané iným porovnateľným zákazníkom. 

15.2.3 Výkonné vedenie spoločnosti SalesCo  

Predstavenstvo spoločnosti SalesCo udeľuje právomoci Generálnemu riaditeľovi 
spoločnosti SalesCo a ostatným členom výkonného vedenia spoločnosti SalesCo. 
Každodenná činnosť spoločnosti SalesCo sa bude vykonávať pod vedením a 
dohľadom výkonného vedenia spoločnosti SalesCo, ktoré môže zaväzovať 
spoločnosť SalesCo v rozsahu poverenia Predstavenstvom spoločnosti SalesCo a 
ktoré bude vykonávať svoju činnosť podľa smerníc pre vedenie vydaných 
Predstavenstvom spoločnosti SalesCo. Generálny riaditeľ spoločnosti SalesCo je 
povinný plniť si svoje povinnosti v súlade s uzneseniami Predstavenstva 
spoločnosti SalesCo okrem prípadov, kedy je uznesenie Predstavenstva 
spoločnosti SalesCo v rozpore s právnymi predpismi alebo Stanovami spoločnosti 
SalesCo.  

Generálny riaditeľ spoločnosti SalesCo nie je oprávnený rozhodovať o: (i) 
záležitostiach vyhradených Valnému zhromaždeniu spoločnosti SalesCo alebo 
Dozornej rade spoločnosti SalesCo, (ii) akejkoľvek záležitosti, ktorú musí schváliť 
Osobitná väčšina Predstavenstva spoločnosti SalesCo (pre vylúčenie 
pochybností, vrátane akejkoľvek Obmedzenej transakcie so Spriaznenou osobou 
zo strany spoločnosti SalesCo), (iii) akejkoľvek transakcii, ktorá je uvedená 
v bodoch 12.2(a) až 12.2(h) odseku 12.2 a ktorú má uzatvoriť spoločnosť 
SalesCo, ak hodnota takejto jednotlivej transakcie alebo celková hodnota série 
súvisiacich transakcií presahuje sumu 60 000 EUR (šesťdesiattisíc EUR), (iv) 
transakcii, ktorej hodnota presahuje sumu 150 000 EUR (stopäťdesiattisíc EUR), 
a v prípade transakcií podľa bodov (iii) a (iv) okrem transakcie nákupu alebo 
predaja elektrickej energie a plynu za Bežných obchodných podmienok na 
nediskriminačnom základe, ktoré obsahujú také podmienky vrátane ceny, ktoré sú 
ponúkané iným porovnateľným zákazníkom. 

15.3 Riadenie VSE, DSO a spoločnosti SalesCo 

Akcionári súhlasia sa zaväzujú nominovať za Členov Predstavenstva, Člena 
Predstavenstva DSO, Člena Predstavenstva spoločnosti SalesCo alebo ostatných členov 
výkonného vedenia VSE, DSO alebo spoločnosti SalesCo len odborníkov spĺňajúcich 
kritériá určené pre výkon príslušnej funkcie.  

15.4 Konflikt záujmov 

Každý Akcionár zabezpečí, aby ním nominovaní Členovia Predstavenstva a Členovia 
Dozornej rady dodržiavali ustanovenia Doplnených stanov VSE a aby ním nominovaní 
Členovia Predstavenstva DSO, Členovia Predstavenstva spoločnosti SalesCo, Členovia 
Dozornej rady DSO a Členovia Dozornej rady spoločnosti SalesCo dodržiavali ustanovenia 
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Stanov DSO a Stanov spoločnosti SalesCo upravujúcich konflikt záujmov a právnych 
predpisov o konflikte záujmov. Každý Akcionár je zároveň povinný zabezpečiť, aby: 

(a) žiadny Člen Dozornej rady, Člen Dozornej rady DSO ani Člen Dozornej rady 
spoločnosti SalesCo nebol zároveň Generálnym riaditeľom, Generálnym 
riaditeľom DSO ani Generálnym riaditeľom spoločnosti SalesCo a nebol 
v žiadnom pracovnom pomere so Spoločnosťou skupiny VSE (pre vylúčenie 
pochybností, táto povinnosť sa nevzťahuje na Členov Dozornej rady, ktorých volia 
zamestnanci VSE, Členov Dozornej rady DSO, ktorých volia zamestnanci DSO, a 
Členov Dozornej rady spoločnosti SalesCo, ktorých volia zamestnanci spoločnosti 
SalesCo),  

(b) sa žiadna osoba zodpovedná za riadenie distribučnej sústavy priamo ani 
nepriamo nepodieľala na riadení výroby a predaja elektrickej energie v žiadnej 
Dcérskej spoločnosti. 

15.5 Odvolania z funkcie 

Akcionári na žiadosť ktoréhokoľvek Akcionára zabezpečia, aby bol z funkcie odvolaný Člen 
Predstavenstva, Člen Predstavenstva DSO, Člen Predstavenstva spoločnosti SalesCo, 
Člen Dozornej rady, Člen Dozornej rady DSO, Člen Dozornej rady spoločnosti SalesCo 
alebo iný člen výkonného vedenia VSE alebo DSO, ktorý prestane spĺňať kritériá na výkon 
príslušnej funkcie alebo bude konať v rozpore s právnymi predpismi alebo Doplnenými 
stanovami VSE, Stanovami DSO, prípadne Stanovami spoločnosti SalesCo. 

15.6 Strategický plán 

(a) Predstavenstvo každý rok navrhne a po preskúmaní návrhu Dozornou radou 
prijme rozhodnutie o úplnom Strategickom pláne Skupiny VSE na tri nasledujúce 
Finančné roky. Strategický partner zabezpečí, aby Predstavenstvo navrhlo 
Strategický plán na kontrolu a pripomienkovanie Dozornou radou najmenej 
dvadsať (20) Pracovných dní pred skončením aktuálneho Finančného roka. 
Strategický plán musí obsahovať prinajmenšom tieto položky: 

(i) správu o činnosti Skupiny VSE počas aktuálneho Finančného roka;  

(ii) projektované súvahy, výkazy ziskov a strát a výkaz cash-flow, vrátane 
odhadu požiadaviek na obežný kapitál a investičné výdavky týkajúce sa 
najväčších položiek alebo projektov Skupiny VSE (pre vylúčenie 
pochybností, takéto prognózy finančných výkazov sa vypracujú s 
najvyššou starostlivosťou, nebudú však záväzné pre vypracovávanie 
Ročného obchodného plánu Skupiny a Individuálnych obchodných 
plánov);  

(iii) plány strategického rozvoja existujúcich obchodných činností a 
existujúcich významných projektov Skupiny VSE; 

(iv) plány strategického rozvoja akýchkoľvek nových významných 
obchodných činností a nových významných projektov Skupiny VSE; 

(v) plány budúcich významných transakcií Skupiny VSE, ktoré na základe 
tejto Zmluvy podliehajú schváleniu na Valnom zhromaždení; 

(vi) prognózy vývoja základných konsolidovaných finančných ukazovateľov 
Skupiny VSE vrátane prehľadu najvýznamnejších faktorov, ktoré majú na 
takýto prognózovaný vývoj vplyv (pre vylúčenie pochybností, takéto 
prognózy vývoja finančných ukazovateľov sa vypracujú s najvyššou 
starostlivosťou, nebudú však záväzné pre vypracovávanie Ročného 
obchodného plánu Skupiny a Individuálnych obchodných plánov); 

(vii) prognózy vo vývoji hlavných investičných projektov plánovaných v 
Skupine VSE (pre vylúčenie pochybností, takéto prognózy pre vývoj 
takýchto hlavných investičných projektov sa vypracujú s najvyššou 
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starostlivosťou, nebudú však záväzné pre vypracovávanie Ročného 
obchodného plánu Skupiny a Individuálnych obchodných plánov); 

Rovnako možno predložiť návrhy týkajúce sa akýchkoľvek iných Vyhradených 
záležitostí alebo záležitostí považovaných Predstavenstvom za potrebné. (Pre 
vylúčenie pochybností, Strategický plán sa nebude považovať za prevádzkový 
rozpočet.) 

(b) Pri príprave Strategického plánu Predstavenstvo primerane zvažuje (ale nebude 
mať povinnosť zohľadniť) stanoviská a požiadavky, ktoré mu v súvislosti so 
strategickým rozvojom DSO, spoločnosti SalesCo a Dcérskych spoločností 
predložili Predstavenstvo DSO a Predstavenstvo spoločnosti SalesCo a v 
príslušných prípadoch aj príslušné štatutárne orgány Dcérskych spoločností. 

(c) Dozorná rada predloží Predstavenstvu svoje pripomienky alebo návrhy k 
navrhovanému Strategickému plánu do dvadsiatich (20) dní po tom, ako jej tento 
návrh predložilo Predstavenstvo. Predstavenstvo riadne a primerane zváži (avšak 
nebude mať povinnosť zohľadniť) všetky pripomienky alebo návrhy, ktoré k 
navrhovanému Strategickému plánu predloží Dozorná rada. Predstavenstvo 
predkladá každý schválený Strategický plán Akcionárom na informačné účely na 
najbližšom Valnom zhromaždení, prípadne pri inej príležitosti, ktorú povoľujú 
právne predpisy. 

(d) Akcionári zabezpečia, aby bola Skupina VSE riadená v medziach Strategického 
plánu a Ročného obchodného plánu Skupiny a aby boli DSO a spoločnosť 
SalesCo riadené v medziach každého Individuálneho obchodného plánu. V 
prípade rozporov medzi Strategickým plánom na jednej strane a Ročným 
obchodným plánom skupiny a ktorýmkoľvek Individuálnym ročným obchodným 
plánom na strane druhej rozhoduje Ročný obchodný plán skupiny a ktorýkoľvek 
Individuálny ročný obchodný plán. V záujme odstránenia pochybností nemajú 
VSE, DSO, spoločnosť SalesCo ani ktorákoľvek Dcérska spoločnosť pri výkone 
svojho podnikania, akýchkoľvek činností, transakcií alebo prijímaní akýchkoľvek 
opatrení povinnosť vykonať žiadny úkon (ani sa zdržať akéhokoľvek úkonu) ani sa 
podriaďovať akýmkoľvek obmedzeniam výlučne iba z dôvodu Strategického plánu 
ani výlučne v súvislosti so Strategickým plánom (ako ani z dôvodu skutočnosti či v 
súvislosti so skutočnosťou, že Predstavenstvo Strategický plán neschválilo). 

15.7 Ročné obchodné plány 

(a) Predstavenstvo pripraví a nadpolovičnou väčšinou schváli ročný obchodný plán 
Skupiny VSE (ďalej len „Ročný obchodný plán skupiny“). Predstavenstvo DSO 
aj Predstavenstvo spoločnosti SalesCo tiež pripravia a nadpolovičnou väčšinou 
schvália ročný obchodný plán DSO a ročný obchodný plán spoločnosti SalesCo 
(každý z nich ďalej len „Individuálny ročný obchodný plán“). V rozsahu 
povolenom právnymi predpismi budú účasťou Ročného obchodného plánu 
skupiny aj Individuálnych ročných obchodných plánov: 

(i) prevádzkový rozpočet ako súčasť ročného finančného plánu vrátane 
kapitálových výdavkov a investičných plánov; 

(ii) prognózy tokov hotovosti (cash-flow); 

(iii) marketingové plány; 

(iv) plány strategického rozvoja; 

(v) plány ľudských zdrojov; a 

(vi) plány dividend. 

(b) Ročný obchodný plán skupiny sa pred jeho schválením v Predstavenstve predloží 
na preskúmanie a pripomienkovanie Dozornej rade. Predstavenstvo ešte pred 
schválením Ročného obchodného plánu skupiny riadne zváži (ale nebude mať 
povinnosť zohľadniť) akékoľvek pripomienky alebo návrhy Dozornej rady. 
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(c) Strany v rozsahu povolenom právnymi predpismi zabezpečia, aby boli všetky 
Individuálne ročné obchodné plány vo všetkých podstatných ohľadoch v súlade s 
Ročným obchodným plánom skupiny. 

(d) Každý Individuálny ročný obchodný plán a každá z jeho zmien alebo každé z jeho 
doplnení sa pred schválením v Predstavenstve DSO alebo v Predstavenstve 
spoločnosti SalesCo predloží na preskúmanie a pripomienkovanie Dozornej rade 
DSO, prípadne Dozornej rade spoločnosti SalesCo. Predstavenstvo DSO, 
prípadne Predstavenstvo spoločnosti SalesCo ešte pred schválením 
Individuálneho ročného obchodného plánu riadne zváži (ale nebude mať 
povinnosť zohľadniť) akékoľvek pripomienky alebo návrhy Dozornej rady DSO, 
prípadne Dozornej rady spoločnosti SalesCo. 

15.8 Postup pri dividendách, ktoré vyplácajú VSE, DSO a spoločnosť SalesCo 

15.8.1 Akcionári súhlasia, že postup VSE, DSO a spoločnosti SalesCo pri rozhodovaní a 
vyplácaní dividend bude taký, aby sa zabezpečila maximalizácia vyplatených 
dividend v súlade so slovenskými právnymi predpismi. 

15.8.2 Pokiaľ sa Strany nedohodnú inak, zabezpečia, aby Pomer zadlženosti VSE (na 
konsolidovanom základe) nepresiahol hodnotu 2,5 v dôsledku zvyšovania 
zadlženosti, výplaty dividend, akýchkoľvek iných platieb zo strany ktorejkoľvek 
Spoločností skupiny VSE alebo akýchkoľvek ďalších transakcií jednotlivých 
Spoločností skupiny VSE, ktoré majú vplyv na výšku čistej zadlženosti VSE (na 
konsolidovanom základe), zohľadňujúc vplyv akýchkoľvek mimoriadnych udalostí, 
ktoré môžu mať vplyv na vývoj zadlženosti Skupiny VSE. 

15.8.3 Bez toho, aby týmto boli dotknuté odseky 15.8.1 a 15.8.2, Strategický partner: 

(i) prostredníctvom Členov Predstavenstva, ktorých nominoval, zabezpečí, 
aby títo predložili Valnému zhromaždeniu návrhy na rozdelenie zisku s 
cieľom splniť zmluvy, ktoré môžu Akcionári uzatvoriť v budúcnosti; 

(ii) bude hlasovať na Valnom zhromaždení v prospech návrhov na rozdelenie 
zisku uvedených v bode (i) tohto odseku 15.8.3 v prípade, že takéto 
návrhy Predstavenstvo predloží Valnému zhromaždeniu, 

za podmienky, že Štátny akcionár a členovia orgánov Spoločností skupiny VSE, 
ktorých nominoval, budú hlasovať za príslušné návrhy týkajúce sa vyplatenia 
dividend Spoločnosťami skupiny VSE a Strategickému partnerovi poskytnú 
akúkoľvek ďalšiu potrebnú súčinnosť. Pre vylúčenie pochybností, tento odsek 
15.8.3 nemá vplyv na odsek 15.8.1. 

15.8.4 Bez vplyvu na odsek 15.8.1, Strany uplatnia všetky svoje príslušné právomoci, 
aby bola výška dividend vyplácaných VSE zo zdrojov pochádzajúcich 
z prevádzkového zisku VSE za bezprostredne predchádzajúci Finančný rok 
a výška dividend, ktoré VSE dostane od svojich Dcérskych spoločností 
v bezprostredne predchádzajúcom Finančnom roku, čo najvyššia. 

15.9 Transakcie so Spriaznenými osobami, ktoré uzatvárajú VSE, DSO a spoločnosť SalesCo 

15.9.1 Transakcie so Spriaznenými osobami Spoločností skupiny VSE 

Akúkoľvek Obmedzenú transakciu so Spriaznenou osobou Spoločnosti skupiny 
VSE (s výnimkou DSO) musí schváliť Osobitná väčšina predstavenstva VSE 
podľa článku 6.2. Aspoň raz za štvrťrok Predstavenstvo predkladá písomnú 
správu Dozornej rade, ktorá obsahuje informácie o všetkých transakciách 
Spoločností skupiny VSE (s výnimkou DSO) so Spriaznenými stranami 
príslušných Spoločností skupiny VSE (s výnimkou DSO). 

Každý Člen Predstavenstva bude mať právo požiadať Dozornú radu o kontrolu 
akejkoľvek Povolenej transakcie so Spriaznenou osobou uskutočnenú VSE, ktorá 
sa schvaľuje jednoduchou väčšinou všetkých Členov Predstavenstva. Ak Člen 
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Predstavenstva o takú kontrolu požiada, Predstavenstvo (i) predloží Povolenú 
transakciu so Spriaznenou osobou uskutočnenú VSE na kontrolu Dozornej rade; 
a (ii) môže schváliť príslušnú Povolenú transakciu so Spriaznenou osobou 
uskutočnenú VSE jednoduchou väčšinou všetkých Členov Predstavenstva až 
potom, ako Dozorná rada skontrolovala príslušnú Povolenú transakciu so 
Spriaznenou osobou uskutočnenú VSE a predložila správu o tejto kontrole 
Predstavenstvu. Pre vylúčenie pochybností, Dozorná rada môže predložiť správu 
o kontrole príslušnej Povolenej transakcie so Spriaznenou osobou uskutočnenej 
VSE Valnému zhromaždeniu. 

15.9.2 Transakcie so Spriaznenými osobami DSO  

Akúkoľvek Obmedzenú transakciu so Spriaznenou osobou DSO musí schváliť 
Osobitná väčšina Predstavenstva DSO podľa článku 9.2. Aspoň raz za štvrťrok 
Predstavenstvo DSO predkladá písomnú správu Dozornej rade DSO, ktorá 
obsahuje informácie o všetkých transakciách so Spriaznenými osobami DSO.  

Každý Člen Predstavenstva DSO bude mať právo požiadať Dozornú radu DSO 
o kontrolu akejkoľvek Povolenej transakcie so Spriaznenou osobou uskutočnenú 
DSO, ktorá sa schvaľuje jednoduchou väčšinou všetkých Členov Predstavenstva 
DSO. Ak Člen Predstavenstva DSO o takú kontrolu požiada, Predstavenstvo DSO 
(i) predloží Povolenú transakciu so Spriaznenou osobou uskutočnenú DSO na 
kontrolu Dozornej rade DSO; a (ii) môže schváliť príslušnú Povolenú transakciu so 
Spriaznenou osobou uskutočnenú DSO jednoduchou väčšinou všetkých Členov 
Predstavenstva DSO až potom, ako Dozorná rada DSO skontrolovala príslušnú 
Povolenú transakciu so Spriaznenou osobou uskutočnenú DSO a predložila 
správu o tejto kontrole Predstavenstvu DSO. Pre vylúčenie pochybností, Dozorná 
rada DSO môže predložiť správu o kontrole príslušnej Povolenej transakcie so 
Spriaznenou osobou uskutočnenej DSO Valnému zhromaždeniu DSO. 

15.9.3 Transakcie so Spriaznenými osobami spoločnosti SalesCo 

Každý Člen Predstavenstva spoločnosti SalesCo bude mať právo požiadať 
Dozornú radu spoločnosti SalesCo o kontrolu akejkoľvek Povolenej transakcie so 
Spriaznenou osobou uskutočnenú spoločnosťou SalesCo, ktorá sa schvaľuje 
jednoduchou väčšinou všetkých Členov Predstavenstva spoločnosti SalesCo. Ak 
Člen Predstavenstva spoločnosti SalesCo o takú kontrolu požiada, 
Predstavenstvo spoločnosti SalesCo (i) predloží Povolenú transakciu so 
Spriaznenou osobou uskutočnenú spoločnosťou SalesCo na kontrolu Dozornej 
rade spoločnosti SalesCo; a (ii) môže schváliť príslušnú Povolenú transakciu so 
Spriaznenou osobou uskutočnenú spoločnosťou SalesCo jednoduchou väčšinou 
všetkých Členov Predstavenstva spoločnosti SalesCo až potom, ako Dozorná 
rada spoločnosti SalesCo skontrolovala príslušnú Povolenú transakciu so 
Spriaznenou osobou uskutočnenú spoločnosťou SalesCo a predložila správu 
o tejto kontrole Predstavenstvu spoločnosti SalesCo. Pre vylúčenie pochybností, 
Dozorná rada spoločnosti SalesCo môže predložiť správu o kontrole príslušnej 
Povolenej transakcie so Spriaznenou osobou uskutočnenej spoločnosťou 
SalesCo Valnému zhromaždeniu spoločnosti SalesCo. 

ČLÁNOK 16 
Prístup k informáciám 

16.1 Zabezpečenie prístupu k informáciám 

(a) Strany uplatnia všetky svoje príslušné právomoci, aby zabezpečili, že každá 
Spoločnosť skupiny VSE bude viesť informácie a záznamy tak, ako to vyžaduje 
zákon, a že za podmienky súladu s platnými právnymi predpismi a záväzkami 
príslušnej Spoločnosti skupiny VSE zachovávať mlčanlivosť poskytne Štátnemu 
akcionárovi a Strategickému partnerovi v primeranom čase na základe ich žiadosti 
a na ich vlastné náklady a výdavky (prostredníctvom ich zástupcov v orgánoch 



Reg. č.: 148/2014-2050-3020 

96 

príslušnej Spoločnosti skupiny VSE alebo Informačného výboru Akcionárov, 
Poradcu IVA, prípadne vo vzťahu k Štátnemu akcionárovi prostredníctvom 
Splnomocnencov Štátneho akcionára v rámci auditu v zmysle odseku 16.1(c), za 
podmienky uzatvorenia obvyklej dohody o zachovávaní mlčanlivosti, také 
informácie a prístup k informáciám, do priestorov a k personálu, ako vyžadujú 
ustanovenia tohto článku, a v rozsahu, v akom nemožno nič z uvedeného 
odôvodnene považovať za škodiace záujmom príslušnej Spoločnosti skupiny 
VSE. 

(b) Strany uplatnia všetky svoje príslušné právomoci, aby zabezpečili, že každá 
Spoločnosť skupiny VSE bude viesť presné a úplné účtovné výkazy a iné finančné 
záznamy vrátane výpočtu dane z príjmov právnických osôb, súvisiacich 
dokumentov a korešpondencie v súlade s požiadavkami všetkých príslušných 
všeobecne záväzných právnych predpisov a všeobecne používaných účtovných 
zásad, ktoré sa vzťahujú na danú Spoločnosť skupiny VSE. 

(c) Za podmienky súladu s platnými právnymi predpismi a záväzkami zachovávať 
mlčanlivosť príslušnej Spoločnosti skupiny VSE a za podmienky uzatvorenia 
obvyklej dohody o zachovávaní mlčanlivosti medzi príslušnou Spoločnosťou 
skupiny VSE a Štátnym akcionárom a jej splnomocnencami z Veľkej štvorky bude 
Štátny akcionár oprávnený prostredníctvom svojho splnomocnenca z Veľkej 
štvorky vykonať raz ročne audit obchodnej činnosti a záležitostí Spoločností 
skupiny VSE s cieľom zistiť, či Strategický partner dodržiava pravidlá riadenia 
spoločností uvedené v tejto Zmluve, a Strategický partner uplatní všetky svoje 
príslušné právomoci na to, aby za podmienky súladu s platnými právnymi 
predpismi a záväzkami zachovávať mlčanlivosť príslušnej Spoločnosti skupiny 
VSE zabezpečil, že pri tomto audite každá Spoločnosť skupiny VSE poskytne 
Štátnemu akcionárovi a svojim príslušným splnomocnencom z Veľkej štvorky 
všetku potrebnú súčinnosť vrátane možnosti prístupu Štátneho akcionára a jeho 
príslušných splnomocnencov z Veľkej štvorky k všetkým svojim knihám 
a záznamom týkajúcim sa uvedeného rozsahu auditu a možnosti prerokovania 
záležitostí danej Spoločnosti skupiny VSE týkajúcich sa uvedeného rozsahu 
auditu so všetkými členmi jej predstavenstva a vyšším manažmentom, a to 
v každom prípade v rozsahu, v akom nič z uvedeného nemožno odôvodnene 
považovať za škodiace záujmom príslušnej Spoločnosti skupiny VSE, a tiež za 
podmienky, že konkrétny rozsah a načasovanie takého auditu poskytne Štátny 
akcionár Strategickému partnerovi a príslušnej Spoločnosti skupiny VSE 
dostatočne vopred a budú predbežne prerokované v Informačnom výbore 
Akcionárov. Štátny akcionár znáša náklady na svoje vlastné ľudské zdroje (pre 
vylúčenie pochybností, vrátane externých zdrojov a splnomocnenca 
vymenovaného z Veľkej štvorky) potrebné na vykonanie tohto auditu. Spoločnosti 
skupiny VSE budú niesť len oprávnene vynaložené, primerané a preukázané 
náklady a/alebo výdavky v súvislosti s takýmto auditom (okrem nákladov Štátneho 
akcionára na ľudské zdroje (vrátane externých a splnomocneneckých zdrojov)). 

(d) V maximálnom rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi a za podmienky 
súladu so záväzkami zachovávať mlčanlivosť príslušnej Spoločnosti skupiny VSE 
a za podmienky uzatvorenia obvyklej dohody o zachovávaní mlčanlivosti medzi 
príslušnou Spoločnosťou skupiny VSE a Akcionárom uplatnia Strany všetky svoje 
príslušné právomoci, aby zabezpečili, že každá Spoločnosť skupiny VSE poskytne 
alebo zabezpečí, že každému Akcionárovi (prostredníctvom Informačného výboru 
Akcionárov alebo Poradcu IVA) budú poskytnuté tieto dokumenty: 

(i) kópia Ročného obchodného plánu skupiny a každého Individuálneho 
ročného obchodného plánu na príslušný Finančný rok do dvadsiatich (20) 
Pracovných dní od ich schválenia, 

(ii) štvrťročné výkazy manažmentu danej Spoločnosti skupiny VSE, ktoré 
budú doručené do šesťdesiatich (60) Pracovných dní od skončenia 
účtovného štvrťroku, ktorého sa týkali, zahŕňajúce výkaz ziskov a strát, 
súvahu a výkaz peňažných tokov, 
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(iii) návrh individuálnej ročnej účtovnej závierky danej Spoločnosti skupiny 
VSE v súvislosti s každým Finančným rokom do osemdesiatich (80) 
Pracovných dní od skončenia obdobia, ktorého sa týkala, 

(iv) návrh konsolidovanej ročnej účtovnej závierky Spoločnosti skupiny VSE 
v súvislosti s každým Účtovným obdobím do sto (100) Pracovných dní od 
skončenia obdobia, ktorého sa týkala, ak sa konsolidovaná ročná účtovná 
závierka za takéto obdobie vyhotovuje, 

(v) do sto osemdesiatich (180) dní od skončenia Finančného roka danej 
Spoločnosti skupiny VSE: 

(A) ročnú auditovanú účtovnú závierku vyhotovenú v súlade s 
dôsledne uplatnenými štandardmi IFRS alebo inými všeobecne 
zaužívanými účtovnými zásadami vrátane súvahy, výkazu ziskov 
a strát, výkazu peňažných tokov a poznámok k účtovnej závierke, 

(B) prehľad všetkých finančných transakcií danej Spoločnosti skupiny 
VSE so Spriaznenými osobami a transakcií, ktoré daná 
Spoločnosť skupiny VSE neuzatvorila na základe Bežných 
obchodných podmienok. 

(e) V maximálnom rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi a za podmienky 
súladu so záväzkami zachovávať mlčanlivosť príslušnej Spoločnosti skupiny VSE 
a ak to bude vhodné, za podmienky uzatvorenia obvyklej dohody o zachovávaní 
mlčanlivosti medzi príslušnou Spoločnosťou skupiny VSE a Akcionárom, uplatní 
Strategický partner všetky svoje príslušné právomoci, aby zabezpečil, že každá 
Spoločnosť skupiny VSE poskytne Informačnému výboru Akcionárov alebo 
Poradcovi IVA všetky informácie o obchodnej činnosti a záležitostiach príslušnej 
Spoločnosti skupiny VSE (vrátane možnosti prerokovania záležitostí DSO alebo 
spoločnosti SalesCo so všetkými jej Generálnymi riaditeľmi a vyšším 
manažmentom), ako môže byť odôvodnene požadované v pozvánke na 
zasadnutie Informačného výboru Akcionárov doručenej Strategickému partnerovi 
podľa odseku 16.1(d), v rozsahu, v akom nič z uvedeného nemožno odôvodnene 
považovať za škodiace záujmom DSO a spoločnosti SalesCo. V maximálnom 
rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi a za podmienky súladu so 
záväzkami zachovávania mlčanlivosti príslušnej Spoločnosti skupiny VSE uplatní 
Strategický partner všetky svoje príslušné právomoci, aby zabezpečil, že 
príslušná Spoločnosť skupiny VSE vynaloží maximálne úsilie, aby Informačnému 
výboru Akcionárov alebo Poradcovi IVA poskytla takéto požadované informácie 
na najbližšom zasadnutí Informačného výboru Akcionárov v rozsahu, v akom 
nemožno poskytnutie takýchto informácií odôvodnene považovať za škodiace 
záujmom príslušnej Spoločnosti skupiny VSE. 

(f) Za podmienky súladu s platnými právnymi predpismi uplatnia Strany všetky svoje 
príslušné právomoci, aby zabezpečili, že každá Spoločnosť skupiny VSE poskytne 
alebo zabezpečí, že všetkým Členom Dozornej rady (v prípade VSE) a všetkým 
členom Dozornej rady DSO a Dozornej rady spoločnosti SalesCo (v prípade DSO 
a spoločnosti SalesCo) budú poskytnuté: 

(i) zápisnice z akéhokoľvek zasadnutia Valného zhromaždenia (v prípade 
VSE), akéhokoľvek zasadnutia Valného zhromaždenia DSO (v prípade 
DSO) alebo akéhokoľvek Valného zhromaždenia spoločnosti SalesCo (v 
prípade spoločnosti SalesCo), a to do tridsiatich (30) dní od týchto 
zasadnutí, 

(ii) zápisnice z akéhokoľvek zasadnutia Predstavenstva alebo Dozornej rady 
(v prípade VSE), akéhokoľvek zasadnutia Predstavenstva DSO alebo 
zasadnutia Dozornej rady DSO (v prípade DSO) alebo Predstavenstva 
spoločnosti SalesCo alebo zasadnutia Dozornej rady spoločnosti SalesCo 
(v prípade spoločnosti SalesCo), a to do pätnástich (15) dní od ich 
schválenia,  
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(iii) štvrťročné výkazy manažmentu danej Spoločnosti skupiny VSE, ktoré 
budú doručené do šesťdesiatich (60) Pracovných dní od skončenia 
účtovného štvrťroku, ktorého sa týkali, zahŕňajúce výkaz ziskov a strát, 
súvahu a výkaz peňažných tokov, 

(iv) také informácie, ktoré môže odôvodnene požadovať Dozorná rada, 
Dozorná rada DSO, Dozorná rada spoločnosti SalesCo alebo ktorýkoľvek 
z ich členov a prístup do priestorov a k účtovným knihám príslušnej 
Spoločnosti skupiny VSE, 

(v) hneď, ako to bude možné, oznámenia o prípadoch alebo podmienkach, 
od ktorých možno odôvodnene očakávať, že budú mať nepriaznivý vplyv 
na podnikanie alebo prevádzku Spoločnosti skupiny VSE. 

(g) Strategický partner zabezpečí, aby každá Spoločnosť skupiny VSE poskytla 
Nominantom Štátneho akcionára, ktorí sú členmi orgánov takej Spoločnosti 
skupiny VSE, úplný prístup ku všetkým informáciám týkajúcim sa takej 
Spoločnosti skupiny VSE, avšak s výnimkou: 

(i) prísne dôverných informácií, ktorými sú ku dňu podpisu tejto Zmluvy len 
informácie o cenách dohodnutých s jednotlivými zákazníkmi,  

(ii) informácií, o ktorých tak určí Predstavenstvo Osobitnou väčšinou 
Predstavenstva, Predstavenstvo DSO Osobitnou väčšinou 
Predstavenstva DSO, prípadne Predstavenstvo SalesCo Osobitnou 
väčšinou Predstavenstva SalesCo, a  

(iii) informácií, ktoré sú utajované v zmysle zákona č. 215/2004 Z.z. o 
ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov.  

Strany sú povinné zabezpečiť, aby predstavenstvo (alebo obdobný orgán) každej 
Spoločnosti skupiny VSE zriadilo osobitný výbor, ktorý sa bude skladať z jedného 
nominanta Strategického partnera a jedného nominanta Štátneho akcionára (ďalej 
len „Osobitný informačný výbor“). Strategický partner zabezpečí, aby mali 
členovia Osobitného informačného výboru úplný prístup k informáciám podľa 
bodov (i) a (ii) vyššie, za podmienky uzatvorenia dohody o zachovaní mlčanlivosti 
vo vzťahu k takým informáciám.  

(h) Bez toho, aby bol dotknutý odsek 16.1(g) je Strategický partner povinný 
zabezpečiť, aby sa informácie poskytované Nominantom Strategického partnera 
nelíšili od informácií poskytovaných Nominantom Strategického partnera, ktorí sú 
v rovnakom postavení ako Nominanti Štátneho akcionára na plnenie ich 
povinností ako členov orgánov príslušnej Spoločnosti skupiny VSE. 

(i) Nominanti Štátneho akcionára majú právo hĺbkovo preveriť akékoľvek transakcie 
príslušnej Spoločnosti skupiny VSE, na schválenie ktorých sa nevyžaduje súhlas 
Nominantov Štátneho akcionára v príslušnom orgáne takej Spoločnosti skupiny 
VSE. Strategický partner zabezpečí, aby zamestnanci príslušnej Spoločnosti 
skupiny VSE poskytli Nominantom Štátneho akcionára pri výkone takejto 
previerky maximálnu možnú a oprávnene požadovanú súčinnosť.  

(j) Strategický partner zabezpečí, aby boli Nominantom Štátneho akcionára každý 
štvrťrok predkladané správy o investíciách Spoločností skupiny VSE, ktoré 
nepodliehajú súhlasu Štátneho akcionára resp. nominantov Štátneho akcionára v 
príslušných orgánoch Spoločností skupiny VSE. 

(k) Strategický partner uplatní všetky svoje príslušné právomoci, aby zabezpečil, aby 
boli Nominantom Štátneho akcionára v predstavenstve každej Spoločnosti 
skupiny VSE poskytnuté primerané finančné prostriedky, ktoré uvedení Nominanti 
Štátneho akcionára použijú na prípravu odborných posúdení záležitostí, ktoré sú 
predložené na schválenie príslušnému predstavenstvu.  
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ČLÁNOK 17 
Informačný výbor Akcionárov 

17.1 Informačný výbor Akcionárov 

(a) Akcionári zriadia informačný výbor akcionárov, ktorý bude pozostávať z troch 
zástupcov Štátneho akcionára a troch zástupcov Strategického partnera (ďalej len 
„Informačný výbor Akcionárov“). Príslušný Akcionár vymenuje členov 
Informačného výboru Akcionárov doručením písomného oznámenia druhému 
Akcionárovi. Akcionár je oprávnený kedykoľvek odvolať ktoréhokoľvek svojho 
zástupcu a vymenovať na jeho miesto inú osobu, a to doručením oznámenia 
druhému Akcionárovi. Akýkoľvek člen Informačného výboru Akcionárov je 
oprávnený odstúpiť zo svojej funkcie doručením oznámenia druhému Akcionárovi. 
Pre vylúčenie pochybností, zástupcom v Informačnom výbore Akcionárov 
neprináleží žiadna protihodnota ani odmena. 

(b) Členovia Informačného výboru Akcionárov si zvolia svojho predsedu (ďalej len 
„Predseda IVA“). Slovenská strana určí člena, ktorý má byť zvolený za Predsedu 
IVA a bude to jeden z troch zástupcov Štátneho akcionára v Informačnom výbore 
Akcionárov. 

(c) Informačný výbor Akcionárov každý štvrťrok prerokuje akúkoľvek záležitosť 
týkajúcu sa podnikania a záležitostí Skupiny VSE vrátane akejkoľvek záležitosti, 
ktorá je dôležitá pre Akcionárov alebo Spoločnosti skupiny VSE, a to v rozsahu 
povolenom zákonom. Informačný výbor Akcionárov bude mať prístup 
(prostredníctvom Poradcu IVA alebo priamo) k informáciám o podnikaní a 
záležitostiach Skupiny VSE za podmienok odsekov 16.1(c) a 16.1(e) tejto Zmluvy. 
Bez vplyvu na odsek (d) tohto článku, Informačný výbor Akcionárov nemá žiadne 
iné právomoci ani kompetencie. 

(d) Za podmienky súladu s platnými právnymi predpismi uplatnia Strany všetky svoje 
príslušné právomoci, aby zabezpečili, že Informačný výbor Akcionárov dostane 
všetky pozvánky na zasadnutia Dozornej rady, Dozornej rady DSO, Dozornej rady 
spoločnosti SalesCo, Predstavenstva, Predstavenstva DSO, Predstavenstva 
spoločnosti SalesCo, Valného zhromaždenia DSO a Valného zhromaždenia 
spoločnosti SalesCo a následne po uskutočnení príslušného zasadnutia zápisnice 
z takýchto zasadnutí v takom čase, v akom budú odoslané všetkým členom 
príslušných orgánov príslušných Spoločností Skupiny VSE. Pre vylúčenie 
pochybností, tento odsek neudeľuje členom Informačného výboru Akcionárov 
právo zúčastňovať sa na príslušných zasadnutiach orgánov Spoločností Skupiny 
VSE. 

(e) Zasadnutia Informačného výboru Akcionárov sa budú konať len v sídle VSE alebo 
na inom mieste, na ktorom sa Akcionári dohodnú. Zasadnutia Informačného 
výboru Akcionárov zvoláva Predseda IVA. Zasadnutie Informačného výboru 
Akcionárov môžu takisto zvolať ktoríkoľvek dvaja jeho členovia. Pokiaľ sa 
Akcionári nedohodnú inak, zasadnutie Informačného výboru Akcionárov musí byť 
zvolané aspoň 10 (desať) dní pred navrhovaným dátumom jeho konania, a to 
formou písomnej pozvánky doručenej každému Akcionárovi. V pozvánke bude 
uvedený program zasadnutia vrátane akejkoľvek žiadosti o poskytnutie informácií 
podľa odseku 16.1(e) tejto Zmluvy. 

(f) Ktorýkoľvek člen Informačného výboru Akcionárov sa môže zúčastniť zasadnutia 
Informačného výboru Akcionárov prostredníctvom videokonferencie, telefonicky 
alebo prostredníctvom podobných komunikačných prostriedkov. 

(g) Splnomocnenci Akcionára sa môžu zúčastniť zasadnutia Informačného výboru 
Akcionárov za podmienky uzatvorenia obvyklých dohôd o zachovávaní 
mlčanlivosti, pokiaľ proti tomu odôvodnene nenamieta ktorýkoľvek člen 
Informačného výboru Akcionárov. 
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(h) Pre vylúčenie pochybností, poskytovanie informácií Informačnému výboru 
Akcionárov, Poradcovi IVA a zástupcom v Informačnom výbore Akcionárov podľa 
článku 17 (Informačný výbor Akcionárov) je podmienené povinnosťou zachovávať 
mlčanlivosť a každý Akcionár je povinný zabezpečiť, aby jeho zástupcovia 
v Informačnom výbore Akcionárov túto povinnosť dodržiavali. 

17.2 Poradca Informačného výboru akcionárov (ďalej len „Poradca IVA“) 

(a) Strany uplatnia svoje príslušné právomoci s cieľom zabezpečiť, aby sa spolu so 
zriadením Informačného výboru akcionárov zriadila aj funkcia Poradcu IVA. 

(b) Poradca IVA bude: 

(i) v prvom rade vykonávať úlohy, ktoré mu pridelia členovia Informačného 
výboru akcionárov nominovaní Štátnym akcionárom; 

(ii) zodpovedať sa všetkým členom Informačného výboru akcionárov; 

(iii) hodnotený na základe kľúčových výkonnostných ukazovateľov členmi 
Informačného výboru akcionárov nominovanými Štátnym akcionárom; 

(iv) oprávnený v mene Informačného výboru Akcionárov požiadať o všetky 
informácie, ktoré je Informačný výbor Akcionárov oprávnený prijať podľa 
článku 16 (Prístup k informáciám), a zbierať a analyzovať ich; 

(v) mať do rovnakého rozsahu ako členovia Predstavenstva právo na prístup 
a kontrolu všetkých účtovných kníh a záznamov Spoločností skupiny VSE 
a môcť komunikovať o záležitostiach Spoločností skupiny VSE s členmi 
jej orgánov a vyššími riadiacimi zamestnancami za podmienky 
uzatvorenia obvyklej dohody o zachovaní mlčanlivosti; 

(vi) zapájaný VSE na základe uzatvorenia poradenskej alebo podobnej 
zmluvy obvyklej pre podobnú funkciu v podobných spoločnostiach. 

(c) Všetci členovia orgánov a zamestnanci Spoločností Skupiny VSE budú povinní 
poskytnúť Poradcovi IVA všetku pomoc, ktorú môže Poradca IVA odôvodnene 
vyžadovať na plnenie svojich úloh podľa tohto článku 17 (Informačný výbor 
Akcionárov) a článku 16 (Prístup k informáciám). 

(d) Strany uplatnia všetky svoje príslušné právomoci s cieľom zabezpečiť, aby boli 
členovia Informačného výboru akcionárov nominovaní Štátnym akcionárom 
oprávnení navrhnúť povahu a podmienky zapojenia Poradcu IVA Predstavenstvu. 
Strany uplatnia všetky svoje príslušné právomoci s cieľom zabezpečiť, aby ich 
nominanti v Predstavenstve schválili navrhované podmienky zapojenia Poradcu 
IVA, pokiaľ nie je navrhované podmienky možné oprávnene považovať za 
podstatne sa odchyľujúce od podmienok zapojenia, ktoré sú obvyklé pre podobnú 
funkciu v spoločnostiach podobného postavenia. 

 

 

ČLÁNOK 18 
Obmedzenie prevodu akcií 

18.1 Obmedzenia vzťahujúce sa na Strategického partnera  

Ak to povoľujú slovenské právne predpisy, Strategický partner môže kedykoľvek previesť 
všetky svoje Akcie alebo ich časť, ako aj všetky svoje práva odvodené od takýchto Akcií 
alebo ich časť na svoju Pridruženú spoločnosť pod podmienkou, že Strategický partner 
alebo spoločnosť RWE AG Kontroluje takúto Pridruženú spoločnosť a tiež pod 
podmienkou, že Strategický partner i naďalej zodpovedá za všetky povinnosti 
nadobúdateľov na základe tohto ustanovenia. Na takéto prevody sa nevzťahujú žiadne 
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predkupné práva Štátneho akcionára podľa tohto článku 18 (Obmedzenie prevodu akcií). 
Strategický partner je povinný pred takýmto prevodom vymáhateľným spôsobom 
zabezpečiť, aby v prípade, že (pôvodný) Strategický partner alebo spoločnosť RWE AG 
prestane Kontrolovať takúto Pridruženú spoločnosť, takáto Pridružená spoločnosť spätne 
prevedie na (pôvodného) Strategického partnera Akcie a všetky svoje práva odvodené od 
takýchto Akcií, ktoré na ňu previedol v zmysle tohto ustanovenia (pôvodný) Strategický 
partner. 

18.2 Obmedzenia vzťahujúce sa na Štátneho akcionára  

 Ak to povoľujú slovenské právne predpisy, FNM môže kedykoľvek previesť všetky svoje 
Akcie alebo ich časť, ako aj všetky svoje práva odvodené od takýchto Akcií alebo ich časť 
na Ministerstvo alebo Verejné inštitúcie, prípadne ich kombináciu, pod podmienkou, že 
Ministerstvo bude zodpovedať za všetky záväzky nadobúdateľov na základe tohto 
ustanovenia. Na takéto prevody sa nevzťahujú žiadne predkupné práva Strategického 
partnera podľa tohto článku 18 (Obmedzenie prevodu akcií). FNM je povinné pred takýmto 
prevodom vymáhateľným spôsobom zabezpečiť (a Ministerstvo bude zodpovedné za 
tento záväzok FNM), aby v prípade, že takáto Verejná inštitúcia prestane byť Verejnou 
inštitúciou, prípadne FNM alebo Ministerstvo prestane Kontrolovať takúto Verejnú 
inštitúciu, takáto Verejná inštitúcia spätne prevedie na Ministerstvo alebo FNM Akcie 
a všetky svoje práva odvodené od takýchto Akcií, ktoré na ňu previedol v zmysle tohto 
ustanovenia FNM.  

Ak to povoľujú slovenské právne predpisy, príslušný Štátny akcionár môže previesť všetky 
svoje Akcie alebo ich časť na neverejnú inštitúciu bez vplyvu na obmedzenia a predkupné 
práva Strategického partnera uvedené v tomto článku 18 (Obmedzenie prevodu akcií). 

18.3 Predkupné právo Strategického partnera 

(a) V prípade, že sa zmenia alebo doplnia právne predpisy Slovenskej republiky 
vrátane § 10 ods. 4 Zákona o privatizácii tak, že umožnia Štátnemu akcionárovi 
predať alebo previesť jeho Akcie, Štátny akcionár môže ponúknuť Existujúce 
akcie ľubovoľnému subjektu, avšak musí najprv ponúknuť taký počet Existujúcich 
akcií, ktorý je nevyhnutný na to, aby sa podiel Strategického partnera zvýšil na 
päťdesiat jeden percent (51 %) Základného imania VSE, Strategickému partnerovi 
za Cenu za predajnú opciu. Ak Strategický partner neakceptuje ponuku na 
uplatnenie predkupného práva do tridsiatich (30) Pracovných dní, Štátny akcionár 
môže ponúknuť taký počet Existujúcich akcií, ktorý je nevyhnutný na to, aby sa 
podiel Strategického partnera zvýšil na päťdesiat jeden percent (51 %) 
Základného imania, tretej osobe bez predkupných práv uvedených v tomto článku 
18 (Obmedzenie prevodu akcií), za predpokladu, že kupujúci takýchto 
Existujúcich akcií súhlasí s úhradou sumy aspoň vo výške Ceny za predajnú opciu 
za takéto Existujúce akcie a za predpokladu, že kupujúci takýchto Existujúcich 
akcií je Kvalifikovaným nadobúdateľom. Strategický partner má tiež predkupné 
právo na dve percentá (2 %) Základného imania za Cenu za predajnú opciu pred 
akoukoľvek Verejnou ponukou. Po tom, ako Štátny akcionár doručí Strategickému 
partnerovi oznámenie so žiadosťou o Verejnú ponuku podľa odseku 18.8(a), 
Strategický partner bude mať tridsať (30) Pracovných dní na uplatnenie takéhoto 
predkupného práva pred jeho uplynutím, po ktorom môžu byť takéto akcie 
ponúknuté tretím osobám. 

(b) Existujúce akcie Štátneho akcionára, na ktoré sa nevzťahuje odsek 18.3(a), 
Štátny akcionár nesmie predať, postúpiť ani inak previesť na žiadnu osobu, ktorá 
nie je Verejnou inštitúciou, inak, ako za okamžite disponibilné prostriedky, a pred 
nadobudnutím účinnosti takého prevodu ich musí ponúknuť Strategickému 
partnerovi podľa tohto odseku 18.3(b). Po získaní písomnej ponuky na prevod 
Akcií pripravenej v dobrej viere, či už na základe verejnej súťaže, alebo inak, ktorú 
Štátny akcionár (ďalej len „Perspektívny prevodca“) má v úmysle akceptovať, 
alebo po dobromyseľnom uzatvorení zmluvy o prevode Akcií s úplne alebo 
čiastočne odloženou účinnosťou, je Perspektívny prevodca povinný bezodkladne 
písomne informovať Strategického partnera o identite perspektívneho 
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nadobúdateľa (ďalej len „Perspektívny nadobúdateľ“) a o zmluvných 
podmienkach navrhovaného prevodu vrátane ceny, ktorú navrhol Perspektívny 
nadobúdateľ. Takéto oznámenie predstavuje ponuku Perspektívneho prevodcu na 
prevod takýchto Akcií Strategickému partnerovi za zmluvných podmienok 
uvedených v oznámení, ktorá je počas tridsiatich (30) dní odo dňa podania 
takéhoto oznámenia neodvolateľná, za jednu z nasledovných cien podľa toho, 
ktorá cena bude vyššia: (i) cena ponúknutá Perspektívnym nadobúdateľom, alebo 
(ii) Primeraná trhová cena. Ak Strategický partner ponuku v lehote tridsiatich (30) 
dní písomne neprijme a za predpokladu, že Perspektívny nadobúdateľ je 
Kvalifikovaným nadobúdateľom, môže Perspektívny prevodca previesť tieto Akcie 
na Perspektívneho nadobúdateľa za zmluvných podmienok dohodnutých medzi 
Perspektívnym nadobúdateľom a Perspektívnym prevodcom. Ak sa Perspektívny 
prevodca a Perspektívny nadobúdateľ dohodnú na zmene podmienok uvedených 
v písomnom oznámení, Perspektívny prevodca môže tieto Akcie previesť na 
Perspektívneho nadobúdateľa, len ak pred takýmto prevodom ponúkne prevod 
Akcií Strategickému partnerovi za takto zmenených podmienok spôsobom 
uvedeným v tomto odseku 18.3(b). Obmedzenia prevodu zakotvené v tomto 
odseku 18.3(b) sa nevzťahujú na predaj, postúpenie ani iný prevod na základe 
Verejnej ponuky Akcií, cenných papierov alebo investičných nástrojov 
oprávňujúcich držiteľa k akýmkoľvek právam na takéto Akcie alebo k právam 
súvisiacim s Akciami podľa podmienok tejto Zmluvy. 

18.4 Predkupné právo Štátneho akcionára  

(a) Po prevzatí písomnej ponuky pripravenej v dobrej viere a prijatej vo verejnej 
súťaži alebo inak, v zmysle ktorej má Strategický partner (ďalej len „Perspektívny 
prevodca“) zámer prijať alebo uzatvoriť v dobrej viere zmluvu o prevode Akcií s 
plne alebo čiastočne odloženou účinnosťou, Perspektívny prevodca bezodkladne 
oznámi základné údaje o perspektívnom nadobúdateľovi (ďalej len „Perspektívny 
nadobúdateľ“) a zmluvné podmienky navrhovaného prevodu Štátnemu 
akcionárovi vrátane ceny, ktorú Perspektívny nadobúdateľ navrhol. Toto 
oznámenie bude predstavovať ponuku Perspektívneho prevodcu Štátnemu 
akcionárovi, neodvolateľnú počas tridsiatich (30) dní od dátumu podania 
oznámenia, na prevod týchto Akcií v súlade so zmluvnými podmienkami 
obsiahnutými v oznámení za jednu z nasledovných cien, podľa toho, ktorá z nich 
je vyššia: (i) cena ponúkaná Perspektívnym nadobúdateľom, alebo (ii) Primeraná 
trhová cena. Ak Štátny akcionár neprijme ponuku v písomnej forme do tridsiatich 
(30) dní a za podmienky, že Perspektívny nadobúdateľ je Kvalifikovaným 
nadobúdateľom, Perspektívny prevodca môže previesť tieto Akcie 
Perspektívnemu nadobúdateľovi za zmluvných podmienok dohodnutých medzi 
Perspektívnym prevodcom a Perspektívnym nadobúdateľom. Ak sa Perspektívny 
prevodca a Perspektívny nadobúdateľ dohodnú na zmenách podmienok 
zahrnutých do písomného oznámenia, Perspektívny prevodca môže previesť tieto 
Akcie iba za tých istých podmienok, ktoré sú stanovené v tomto odseku 18.4. 
Obmedzenia prevodu v tomto odseku 18.4 sa nevzťahujú na predaj, postúpenie 
ani iný prevod uskutočnený prostredníctvom Verejnej ponuky Akcií, cenných 
papierov alebo investičných nástrojov oprávňujúcich držiteľa na akékoľvek práva 
spojené s týmito Akciami alebo akokoľvek súvisiace s Akciami v súlade s touto 
Zmluvou. 

(b) Strategický partner je povinný zabezpečiť, aby v prípade, že spoločnosť RWE AG 
prestane Kontrolovať Strategického partnera, boli Akcie ponúknuté Štátnemu 
akcionárovi na predaj za Primeranú trhovú cenu, ktorá bude zohľadňovať zmluvné 
podmienky navrhovaného predaja; na túto ponuku sa primerane použijú 
ustanovenia tohto odseku 18.4. 

18.5 Požiadavky v prípade prevodov  

(a) Akýkoľvek platný prevod Akcií v súlade s touto Zmluvou a Doplnenými stanovami 
VSE musí byť vopred schválený Valným zhromaždením za podmienky, že Strany 
vynaložia maximálne úsilie, aby zabezpečili, že Valné zhromaždenie schváli 
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akékoľvek prevody akcií, ktoré sú inak v súlade s ustanoveniami tohto článku 18 
(Obmedzenia na prevody akcií). 

(b) Žiadny prevod celého balíka Akcií Štátneho akcionára ani Strategického partnera 
nebude účinný, pokiaľ nadobúdateľ nepodpíše listinu o pristúpení, v ktorej súhlasí, 
že bude viazaný ustanoveniami tejto Zmluvy a prevezme všetky práva a záväzky 
prevodcu v súvislosti s prevádzanými Akciami podľa tejto Zmluvy. Prevádzajúca 
Strana oznámi druhému Akcionárovi daný prevod (ktorý bude zahŕňať dôkaz o 
prevzatí práv a záväzkov). 

(c) VSE a uvedený prevádzajúci Akcionár nezaregistrujú žiadny prevod v Centrálnom 
depozitári bez písomného dôkazu, že nadobúdateľ podpísal platnú listinu o 
pristúpení. 

(d) S výnimkou prevodov podľa odseku 18.2, ak ktorýkoľvek Akcionár prevádza iba 
časť svojich Akcií podľa tohto článku 18 (Obmedzenie prevodu akcií) tak, že v 
dôsledku prevodu budú vo VSE viac než dvaja (2) Akcionári, alebo uskutoční taký 
prevod Akcií, ktorý bude znamenať existenciu viac než dvoch (2) Akcionárov vo 
VSE, medzi neprevádzajúcim Akcionárom (Akcionármi) a potenciálnym novým 
Akcionárom (Akcionármi) sa ako odkladacia podmienka prevodu Akcií musí 
uzatvoriť nová akcionárska zmluva. 

18.6 Zriadenie zabezpečenia 

Akékoľvek Ťarchy, ktorými sú zaťažené Akcie musia byť zriadené tak, aby sa Akcie za 
žiadnych okolností nemohli previesť v rozpore s týmto článkom 18 (Obmedzenie prevodu 
akcií). 

18.7 Súčinnosť 

Akcionári zabezpečia, aby VSE poskytla primeranú súčinnosť Akcionárom, ktorí majú 
záujem previesť Akcie na tretiu osobu v súlade s touto Zmluvou. Táto súčinnosť bude 
zahŕňať najmä umožnenie vykonania hĺbkovej previerky (due diligence) vo VSE vrátane 
sprístupnenia dokumentov týkajúcich sa VSE, jej Dcérskych spoločností a tretích osôb, za 
podmienky dodržania štandardných záväzkov o dôvernej povahe informácií, v rozsahu 
obvyklom pri takýchto transakciách, umožnenia stretnutí s výkonným manažmentom VSE 
a jej Dcérskych spoločností a prehliadky kľúčových prevádzok VSE. 

18.8 Požiadavky na umiestnenie a Verejnú ponuku 

(a) Ak sa zmenia alebo doplnia slovenské právne predpisy vrátane § 10 ods. 4 
Zákona o privatizácii tak, že umožnia Štátnemu akcionárovi predať alebo previesť 
jeho Akcie, Štátny akcionár alebo jeho príslušný nástupca môže písomným 
oznámením požiadať Strategického partnera alebo jeho nástupcu, aby súhlasil s 
Verejnou ponukou. Strategický partner nemôže bezdôvodne odoprieť svoj súhlas 
s Verejnou ponukou, a ak Strategický partner alebo jeho nástupca súhlasí s 
Verejnou ponukou, Strategický partner alebo jeho nástupca sa zaväzuje 
spolupracovať so všetkými príslušnými stranami tak, aby podporil úspešnú 
Verejnú ponuku. 

(b) Ak Strategický partner alebo jeho nástupca súhlasí s Verejnou ponukou podľa 
odseku 18.3(a), Strategický partner bude mať predkupné právo na dve percentá 
(2 %) ponúkaných Akcií. 

(c) Po tom, ako Strategický partner alebo jeho nástupca súhlasí s Verejnou ponukou, 
Štátny akcionár alebo jeho príslušný nástupca môže písomným oznámením 
Dozornej rade a Predstavenstvu požiadať, aby VSE urobila všetky úkony potrebné 
na zabezpečenie Verejnej ponuky s cieľom predať časť Akcií alebo všetky Akcie. 

(d) Akcionári zabezpečia, aby VSE podnikla na vlastné náklady úkony, ktoré môže 
Štátny akcionár alebo jeho príslušný nástupca primerane požadovať, aby sa 
takáto Verejná ponuka realizovala čo možno najskôr odo dňa žiadosti, prípadne v 
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inej lehote, ktorú bude Štátny akcionár primerane požadovať, a to vrátane 
vypracovania prospektu cenného papiera, uzatvorenia zmlúv s upisovateľmi a 
poskytnutia obvyklých prísľubov odškodnenia upisovateľom. 

(e) Nič z toho, čo sa uvádza v tejto Zmluve, sa nebude vykladať tak, aby to 
zakazovalo alebo obmedzovalo Strategického partnera pri nadobúdaní Akcií vo 
Verejnej ponuke. 

(f) Žiadna Verejná ponuka podľa tejto Zmluvy nesmie mať za následok emitovanie 
nových Akcií a nesmie znižovať podiel Strategického partnera vo VSE, pokiaľ sa 
Strany nedohodli inak. 

ČLÁNOK 19 
Záväzky Strategického partnera 

19.1 Vykonávanie Kľúčových činností 

(a) Strategický partner sa týmto zaväzuje, že on ani jeho Pridružené osoby s 
výnimkou DSO a spoločnosti SalesCo nebudú v Slovenskej republike priamo ani 
nepriamo vykonávať žiadne Kľúčové činnosti, a to do uplynutia šiestich (6) 
mesiacov po tom, ako Strategický partner prestane byť Akcionárom. Navyše, 
Pridružené osoby Strategického partnera nepodliehajú žiadnym obmedzeniam 
vyplývajúcim zo Zmluvy pri výkone akejkoľvek činnosti v Slovenskej republike, 
avšak výkon činností Pridruženými osobami môže mať vplyv na Strategického 
partnera v súlade so Zmluvou. 

(b) Bez ohľadu na obmedzenie uvedené v odseku 19.1(a) môžu Strategický partner 
alebo Pridružené osoby vykonávať Kľúčové činnosti v Slovenskej republike za 
podmienky, že tieto Kľúčové činnosti budú schválené Valným zhromaždením v 
súlade s odsekom 5.2, a len v takom rozsahu, v akom bolo vykonávanie týchto 
Kľúčových činností Strategickým partnerom alebo Pridruženými osobami 
schválené Valným zhromaždením. 

(c) Strategický partner za seba a svoje Pridružené osoby uznáva, že záväzky podľa 
tohto odseku 19.1 sú primerané a nevyhnutné na ochranu legitímnych záujmov 
VSE a ostatných Akcionárov.  

(d) Na účely odseku 19.1 nezahŕňa definícia „Pridruženej osoby“ subjekty, ktoré 
vykonávajú obchodnú činnosť v energetickom sektore v Slovenskej republike a 
ktoré Strategický partner alebo jeho Pridružené osoby nadobudnú počas budúcich 
privatizácií vrátane Slovenských elektrární, a.s., IČO: 35 829 052, alebo ich 
nástupníckych subjektov alebo subjektov, ktoré budú vlastniť podstatné aktíva 
vlastnené Slovenskými elektrárňami, a.s. k 2. júlu 2002 (spoločne ďalej len „SE“). 

(e) Nič v Zmluve nebráni Strategickému partnerovi ani jeho Pridruženým osobám 
predložiť ponuku na privatizáciu SE alebo iných subjektov, ktoré vykonávajú 
obchodnú činnosť v energetickom sektore v Slovenskej republike. 

19.2 Nenosné aktíva 

(a) Po Dni účinnosti Akcionári vykonajú také kroky, ktoré môžu byť nevyhnutné či 
prospešné, aby zabezpečili, že VSE predá svoje Nenosné aktíva, a v prípade, že 
Predstavenstvo navrhne predaj takýchto aktív, Akcionári zabezpečia, a zároveň 
zabezpečia, aby ich nominované osoby v Predstavenstve a Dozornej rade 
zabezpečili, aby VSE uskutočnila takéto nakladanie, pokiaľ Určujúca osoba 
nestanoví, že navrhovaná predajná cena a podmienky sú výrazne pod trhovou 
cenou. Každý predaj Nenosných aktív sa bude realizovať prostredníctvom 
verejnej obchodnej súťaže alebo iného mechanizmu tak, aby sa maximalizovali 
celkové výnosy z predaja. 
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(b) Akcionári zabezpečia, aby VSE informovala každého z Akcionárov o akomkoľvek 
uzatvorenom predaji Nenosných aktív, a to raz za kalendárny štvrťrok. 

ČLÁNOK 20 
Prostriedky nápravy 

20.1 Špecifické plnenie 

V prípade porušenia alebo hroziaceho porušenia povinností ktoréhokoľvek Akcionára 
podľa tejto Zmluvy, má Akcionár poškodený alebo potenciálne poškodený takým 
porušením popri možnosti uplatniť všetky práva dané právnymi predpismi vrátane práva na 
náhradu škôd aj právo na špecifické plnenie práv poškodeného Akcionára podľa tejto 
Zmluvy. Akcionári súhlasia s tým, že ustanovenia tejto Zmluvy možno špecificky vymáhať. 
Akcionári sa zhodli na tom, že ostatné prostriedky nápravy vrátane peňažného plnenia 
vzťahujúce sa na porušenie ustanovení tejto Zmluvy by poskytovali poškodenému 
Akcionárovi neprimeranú náhradu. 

20.2 Náhrada škody 

V prípade porušenia záväzkov podľa tejto Zmluvy ktorýmkoľvek Akcionárom môže 
Akcionár poškodený takýmto porušením žiadať o peňažnú náhradu škody za akékoľvek 
straty. 

20.3 Zmluvné pokuty 

(a) Príslušný Akcionár vyplatí neporušujúcemu Akcionárovi sumu rovnajúcu sa 
Kúpnej cene, ak nastane jeden z nasledovných prípadov: 

(i) Akcionár prevedie Akcie iným spôsobom, ako mu to umožňuje táto 
Zmluva alebo Doplnené stanovy VSE; alebo 

(ii) Neželaná osoba nadobudne kontrolu nad Strategickým partnerom. 

(b) Príslušný Akcionár uhradí Akcionárovi, ktorý nie je v porušení, sumu rovnú 
desiatim percentám (10 %) Kúpnej ceny, ak Akcionár nebude hlasovať na Valnom 
zhromaždení v súlade s jeho povinnosťami podľa tejto Zmluvy. 

ČLÁNOK 21 
Trvanie a ukončenie Zmluvy 

21.1 Zánik zmluvy 

Pokiaľ nedôjde k ukončeniu tejto Zmluvy podľa odseku 21.2, 21.3, 21.4 alebo 21.5, 
zostane táto Zmluva v platnosti po celý čas, kým Štátny akcionár alebo ľubovoľná Verejná 
inštitúcia na jednej strane a Strategický partner alebo akýkoľvek povolený nástupca na 
druhej strane vlastní akékoľvek Akcie. 

21.2 Výpoveď daná Štátnym akcionárom 

(a) Štátny akcionár môže vypovedať túto Zmluvu, ak dôjde k podstatnému porušeniu 
odseku 3.2 zo strany Strategického partnera. 

(b) Štátny akcionár môže vypovedať túto Zmluvu, ak nastane jedna z nasledovných 
udalostí: 

(i) Strategický partner sa pokúsi previesť alebo prevedie Akcie iným 
spôsobom, ako to umožňuje táto Zmluva, Doplnené stanovy VSE alebo 
ustanovenia príslušných právnych predpisov, alebo nesplní akýkoľvek 
svoj záväzok podľa článku 18 (Obmedzenie prevodu akcií); 
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(ii) Strategický partner nebude schopný splácať svoje dlhy v čase ich 
splatnosti, vyhlási neschopnosť splácať svoje dlhy v čase ich splatnosti, 
pozastaví uhrádzanie platieb za všetky alebo niektoré zo svojich dlhov, 
oznámi zámer tak urobiť alebo dôjde k vyhláseniu moratória vo vzťahu 
k akejkoľvek jeho zadlženosti alebo ovplyvňujúceho akúkoľvek jeho 
zadlženosť; 

(iii) dôjde k prijatiu (vrátane podania, návrhu alebo zvolania zasadnutia) 
akýchkoľvek krokov so zámerom rehabilitácie, správy, správcovstva, 
konkurzu, likvidácie, zrušenia Strategického partnera alebo prebieha 
akékoľvek iné konanie týkajúce sa platobnej neschopnosti Strategického 
partnera; 

(iv) Neželaná osoba nadobudne kontrolu podľa tejto Zmluvy nad Strategickým 
partnerom alebo jeho nástupcom. 

21.3 Výpoveď daná Strategickým partnerom 

(a) Strategický partner môže vypovedať túto Zmluvu, ak dôjde k podstatnému 
porušeniu odseku 3.1 zo strany Štátneho akcionára. 

(b) Strategický partner môže vypovedať túto Zmluvu, ak nastane jedna z 
nasledovných udalostí: 

(i) Štátny akcionár sa pokúsi previesť alebo prevedie Akcie iným spôsobom, 
ako to umožňuje táto Zmluva, Doplnené stanovy VSE alebo ustanovenia 
príslušných právnych predpisov, alebo si Štátny akcionár nesplní niektorý 
zo svojich záväzkov vyplývajúcich z článku 18 (Obmedzenie prevodu 
akcií); 

(ii) Štátny akcionár nebude schopný splácať svoje dlhy v čase ich splatnosti, 
vyhlási neschopnosť splácať svoje dlhy v čase ich splatnosti, pozastaví 
uhrádzanie platieb za všetky alebo niektoré zo svojich dlhov, oznámi 
zámer tak urobiť alebo dôjde k vyhláseniu moratória vo vzťahu 
k akejkoľvek jeho zadlženosti alebo ovplyvňujúceho akúkoľvek jeho 
zadlženosť; alebo 

(iii) dôjde k prijatiu (vrátane podania, návrhu alebo zvolania zasadnutia) 
akýchkoľvek krokov so zámerom rehabilitácie, správy, správcovstva, 
konkurzu, likvidácie, zrušenia Štátneho akcionára alebo prebieha 
akékoľvek iné konanie týkajúce sa platobnej neschopnosti Štátneho 
akcionára. 

21.4 Vzájomný súhlas 

Táto Zmluva môže byť ukončená a transakcie ňou zamýšľané môžu byť anulované 
kedykoľvek na základe vzájomného súhlasu Strán tejto Zmluvy. 

21.5 Zníženie obchodného podielu 

Táto Zmluva sa skončí, keď (i) Strategický partner alebo jeho nástupca vlastní alebo má 
právo na Akcie predstavujúce menej než jednu tretinu Základného imania, alebo (ii) Štátny 
akcionár spolu s akoukoľvek Verejnou inštitúciou vlastní alebo má právo na Akcie 
predstavujúce menej než desať percent (10 %) Základného imania. 

21.6 Pretrvanie záväzkov  

V prípade vypovedania tejto Zmluvy sa má za to, že nedošlo k výpovedi ani inému zániku 
práv a povinností Strán vyplývajúcich z článku 24 (Rozhodné právo a riešenie sporov) a že 
tieto práva a povinnosti zostávajú v platnosti bez obmedzenia i po vypovedaní alebo inom 
zániku tejto Zmluvy. Výpoveďou alebo iným zánikom tejto Zmluvy taktiež nie sú dotknuté 
nároky na náhradu škody, ktoré Stranám vznikli pred vypovedaním alebo iným zánikom 
tejto Zmluvy. 
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KONIEC ČASTI B 
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ČLÁNOK 22 
Platnosť a účinnosť Zmluvy 

22.1 Na účely tohto článku 22 (Platnosť a účinnosť Zmluvy): 

(a) „RG SK“ znamená spoločnosť RWE Gas Slovensko, s.r.o., so sídlom 
Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 
44 291 809; 

(b) „Deň uzavretia RG SK“ znamená deň, v ktorý dôjde k účinnému prevodu 100 % 
obchodného podielu v spoločnosti RG SK na VSE; 

(c) „Hraničný termín“ znamená 31. januára 2015.  

22.2 Platnosť Zmluvy 

Táto Zmluva sa stáva platnou po podpise poslednej zo Strán. 

22.3 Účinnosť Zmluvy 

Táto Zmluva sa okrem ustanovení svojej Časti B stáva účinnou v deň nasledujúci po dni, 
v ktorý sa táto Zmluva zverejní v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Občiansky 
zákonník. Ustanovenia Časti A tejto Zmluvy následne zostanú účinné až do ich 
nahradenia Časťou B, ako je definovaná nižšie v tomto odseku 22.3. 

Ustanovenia Časti B tejto Zmluvy sa stanú účinnými a plne nahradia ustanovenia Časti 
A tejto Zmluvy v Deň uzavretia RG SK, avšak za podmienky, že: 

(a) Deň uzavretia RG SK nastane v deň Hraničného termínu alebo predtým, 

(b) nadobudnutie výlučnej riadiacej kontroly Strategickým partnerom nad Skupinou 
VSE (predpokladané v ustanoveniach Časti B tejto Zmluvy) schválili príslušné 
protimonopolné orgány EÚ, prípadne Slovenskej republiky; a 

(c) Strany uzavreli zmluvu ohľadom výplaty dividend podľa pododseku (i) odseku 
15.8.3 Časti B tejto Zmluvy; 

pokiaľ sa Strany nedohodnú inak vo forme dodatku k tejto Zmluve. Strany sa dohodli, že 
ak nedôjde k splneniu odkladacej podmienky podľa bodu (b) tohto odseku 22.3 v deň 
Hraničného termínu alebo predtým výlučne v dôsledku prebiehajúcich schvaľovacích 
konaní na príslušných protimonopolných orgánoch, budú v dobrej viere rokovať o zmene 
tohto článku 22 tak, aby mali protimonopolné orgány dostatok času na rozhodnutie 
v takýchto konaniach, a to s cieľom dosiahnuť ciele zvažované Stranami v úvodných 
ustanoveniach (F) až (H) tejto Zmluvy. 

 

ČLÁNOK 23 
Rôzne 

23.1 Právo na vykonanie kontroly a právo na informácie  

(a) Strana má právo prostredníctvom nezávislého odborníka alebo kontrolóra ňou 
zamestnaného a nie na náklady VSE vykonať kontrolu akejkoľvek prevádzky 
obchodnej činnosti VSE, ako aj jej účtovných kníh, záznamov a účtov, ktoré sa 
musia viesť a musia byť na požiadanie poskytnuté vo forme uspokojivej pre túto 
Stranu v súvislosti s akoukoľvek oblasťou záujmu tejto Strany vo vzťahu k VSE.  

(b) Predstavenstvo bude v plnom rozsahu informovať Strany o záležitostiach, činnosti 
a perspektívnom vývoji VSE, ako aj jej Dcérskych spoločností, a bude Stranám 
mesačne poskytovať výkazy vedenia vo forme uspokojivej pre Strany. 
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23.2 Dôverné informácie 

Táto Zmluva a všetky informácie v nej uvedené, ako aj všetky informácie vymenené medzi 
Stranami v súvislosti s touto Zmluvou sú dôverné. Dôverné informácie nezahŕňajú 
informácie, ktoré sú už známe Strane, ktorej sú sprístupnené, alebo ktoré už táto Strana 
má, za predpokladu, že takéto informácie nepodliehajú žiadnej inej dohode o zachovaní 
mlčanlivosti. Za dôverné sa tiež nepovažujú informácie, ktoré sa stali všeobecne 
dostupnými verejnosti inak ako v dôsledku zverejnenia Akcionármi alebo ktorýmkoľvek z 
príslušných riaditeľov, úradníkov, zamestnancov, poradcov, Pridružených osôb alebo 
Dcérskych spoločností, alebo sa stali dostupnými na nedôvernom základe z akéhokoľvek 
zdroja inak ako od Akcionárov, pokiaľ takéto informácie nie sú predmetom iného záväzku 
o zachovaní mlčanlivosti alebo tajomstva, alebo pokiaľ nemajú byť podľa platných 
právnych predpisov, súdneho rozhodnutia alebo správneho nariadenia sprístupnené 
akémukoľvek súdu, tribunálu alebo správnemu orgánu. 

23.3 Oznámenia 

Všetky písomné oznámenia podľa tejto Zmluvy sa podávajú doporučene, expresnou 
kuriérskou službou alebo faxom a považujú sa za riadne doručené pri doručení príslušnej 
Strane alebo v prípade oznámenia faxom po potvrdení úspešného prenosu príjemcovi 
faxu, a to na nasledovné adresy alebo čísla (alebo na také iné adresy alebo čísla, ktoré si 
Strany navzájom určili oznámením doručeným podľa tohto odseku 23.3): 

Adresa FNM: 

Fond národného majetku Slovenskej republiky 

Trnavská cesta 100 

821 02 Bratislava 

Slovenská republika 

Na vedomie: predseda výkonného výboru 

Tel.: +421 2 3228 2706 

Fax: +421 2 3228 2799 

 

Adresa Ministerstva: 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 

Mierová 19 

827 15 Bratislava  

Na vedomie: štátny tajomník 

Tel.: +421 2 4854 7004 

Fax: +421 2 4333 6489 

 

Adresa Strategického partnera: 

RWE Beteiligungsverwaltung Ausland GmbH 

Opernplatz 1  

45128 Essen 
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Nemecko 

Do rúk: vedúci právneho oddelenia 

Tel.: +49-201-12-15299 

Fax: +49-201-12-15283 

 

23.4 Úplnosť Zmluvy a dodatky 

Táto Zmluva nahrádza všetky predchádzajúce rokovania a dohovory medzi Stranami, 
pokiaľ ide o predmet tejto Zmluvy. Táto Zmluva sa môže meniť len písomnými dodatkami 
podpísanými všetkými jej Stranami. 

23.5 Jazyk 

Táto Zmluva bola uzatvorená v slovenskom a anglickom jazyku a oba texty majú rovnakú 
platnosť. V prípade akýchkoľvek rozporov medzi týmito verziami bude rozhodujúca verzia 
v anglickom jazyku. 

23.6 Postúpenie 

Pokiaľ nie je uvedené v tejto Zmluve inak, túto Zmluvu, ani žiadne práva alebo povinnosti, 
ktoré z nej vyplývajú, nesmie žiadna Strana postúpiť bez predchádzajúceho písomného 
súhlasu druhej Strany, pričom takýto súhlas nesmie byť neoprávnene odopretý. 

23.7 Vyhotovenia 

Táto Zmluva bola uzatvorená v troch (3) vyhotoveniach v slovenskom jazyku a v troch (3) 
vyhotoveniach v anglickom jazyku, pričom každé z nich sa považuje za originál. 

23.8 Oddeliteľnosť 

Každé ustanovenie tejto Zmluvy sa, pokiaľ je to možné, interpretuje tak, aby bolo účinné a 
platné podľa platných právnych predpisov. Pokiaľ by však niektoré ustanovenie tejto 
Zmluvy bolo podľa platných právnych predpisov nevymáhateľné alebo neplatné, nebude 
tým dotknutá platnosť ani vymáhateľnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré budú i 
naďalej záväzné a v plnom rozsahu platné a účinné. V prípade takejto nevymáhateľnosti 
alebo neplatnosti budú Strany v dobrej viere rokovať, aby sa dohodli na zmenách alebo 
doplnkoch Zmluvy, ktoré sú potrebné na realizáciu zámerov tejto Zmluvy, potrebných v 
súvislosti s príslušnou nevymáhateľnosťou alebo neplatnosťou. 

23.9 Vylúčenie práv tretích osôb 

Nič v tejto Zmluve, výslovné ani implikované, nezakladá práva ani prostriedky nápravy 
akejkoľvek povahy ktorejkoľvek inej osoby okrem Strán a ich príslušných právnych 
nástupcov a povolených postupníkov podľa tejto Zmluvy. 

23.10 Vzdanie sa práva 

Žiadna Strana sa nevzdá akéhokoľvek svojho práva vyplývajúceho z tejto Zmluvy, pokiaľ 
sa takéto vzdanie sa práva nevykonalo písomne a nie je touto Stranou podpísané. Vzdanie 
sa práva vyplývajúceho z porušenia ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy niektorou zo 
Strán nespôsobí a ani sa nebude vykladať ako vzdanie sa práva vyplývajúceho z 
ktoréhokoľvek iného ustanovenia tejto Zmluvy alebo z akéhokoľvek iného porušenia 
takéhoto ustanovenia. Predĺženie lehoty na splnenie niektorého záväzku alebo úkonu 
vyplývajúceho z tejto Zmluvy sa nebude považovať za predĺženie lehoty na splnenie 
akéhokoľvek iného záväzku alebo úkonu. 
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23.11 Vzdanie sa zvrchovanej imunity 

Strany uznávajú a berú na vedomie, že táto Zmluva zakladá obchodnú transakciu. Každá 
zo Strán sa v súvislosti s akoukoľvek žalobou vyplývajúcou z tejto Zmluvy alebo na nej 
založenou, ktorú je možné podľa tejto Zmluvy uplatniť, týmto neodvolateľne a v 
maximálnom rozsahu povolenom právnymi predpismi vzdáva akejkoľvek imunity, na ktorú 
by mala inak podľa akejkoľvek jurisdikcie nárok. Takéto vzdanie sa imunity predstavuje len 
obmedzené a konkrétne vzdanie sa imunity na účely tejto Zmluvy a za žiadnych okolností 
ho nie je možné vykladať ako všeobecné vzdanie sa práv ktorejkoľvek Strany alebo 
vzdanie sa práv v súvislosti s konaniami nesúvisiacimi s touto Zmluvou. Navyše, toto 
vzdanie sa práv nemožno vykladať tak, že zahŕňa vzdanie sa akejkoľvek imunity 
vzťahujúcej sa na: (i) súčasné alebo budúce „priestory misie“, ako sú definované vo 
Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch podpísanom v roku 1961, (ii) „konzulárne 
priestory“, ako sú definované vo Viedenskom dohovore o konzulárnych stykoch 
podpísanom v roku 1963, (iii) akýkoľvek iný majetok alebo aktíva používané výlučne alebo 
najmä na oficiálne štátne účely v Slovenskej republike alebo inde, alebo (iv) armádny 
majetok alebo armádne aktíva alebo majetok alebo aktíva Slovenskej republiky s 
armádnym majetkom alebo aktívami spojené. 

ČLÁNOK 24 
Rozhodné právo a riešenie sporov 

24.1 Rozhodné právo 

Táto Zmluva sa vykladá a riadi právnymi predpismi Slovenskej republiky (bez prihliadnutia 
na ustanovenia kolíznych noriem). 

24.2 Riešenie sporov 

(a) Akékoľvek spory alebo nezhody vyplývajúce z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s 
ňou alebo porušenie, ukončenie alebo neplatnosť tejto Zmluvy (ďalej len „Spor”) 
sa vyriešia a s konečnou platnosťou sa o nich rozhodne tak, ako sa stanovuje 
v tomto odseku 24.2. Strany sa v dobrej viere pokúsia vyriešiť akýkoľvek Spor 
rokovaním bez toho, aby sa uchýlili k rozhodcovskému konaniu. V prípade Sporu 
je každá Strana povinná doručiť druhej Strane písomné oznámenie (ďalej len 
„Oznámenie o spore”), v ktorom navrhne, aby sa Strany pokúsili vyriešiť spor 
rokovaním. Ak sa Spor do tridsiatich (30) dní od Oznámenia o spore nevyrieši, 
Spor bude s konečnou platnosťou vyriešený podľa Rozhodcovských pravidiel 
Medzinárodnej obchodnej komory (ďalej len „Pravidlá“) tromi rozhodcami, ktorí 
musia plynulo ovládať anglický jazyk. Každá strana vymenuje jedného rozhodcu a 
dvaja takto vymenovaní rozhodcovia vymenujú tretieho rozhodcu. Ak sa dvaja 
rozhodcovia vymenovaní stranami nedohodnú na treťom rozhodcovi do tridsiatich 
(30) dní po ich vymenovaní, tretí rozhodca bude vymenovaný Medzinárodným 
rozhodcovským súdom Medzinárodnej obchodnej komory v súlade s Pravidlami. 
Rozhodcovské konanie sa uskutoční v Londýne. Rozhodcovské konanie sa bude 
viesť v angličtine. Rozhodcovský súd bude mať právomoc nariadiť predbežné 
predloženie a identifikáciu listinných dôkazov, ktoré strana zamýšľa predložiť na 
samotnom pojednávaní, resp. identifikáciu svedkov, avšak nesmie inak vypočuť 
žiadnych svedkov alebo uskutočniť iné zisťovanie pred samotným konaním. 
Rozhodcovský súd vynesie nález vychádzajúc z presného znenia tejto Zmluvy, a 
ak neexistuje presné znenie v tejto Zmluve aplikovateľné na danú záležitosť, 
rozhodcovský súd vynesie nález vychádzajúc zo striktných princípov, ktoré sú v 
súlade s podmienkami tejto Zmluvy. Rozhodcovský súd bude mať právomoc 
zahrnúť do takéhoto nálezu aj rozhodnutie záväzné pre Strany nariaďujúce im 
vykonať alebo zdržať sa akýchkoľvek osobitných úkonov v súvislosti s predmetom 
a sporom alebo nezhodou či uznaním ich práv, zodpovednosti a záväzkov. Každá 
zo Strán sa zaväzuje, že sa nebude brániť vykonaniu žiadneho rozhodcovského 
nálezu vyneseného v súvislosti s touto Zmluvou inak, než ako to výslovne 
povoľuje Newyorský dohovor z roku 1958 o uznaní a výkone zahraničných 
rozhodcovských nálezov. 
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(b) Bez ohľadu na to, čo je uvedené v odseku 24.2(a), ktorákoľvek Strana je 
oprávnená (i) začať súdne konanie so žiadosťou o súdny príkaz, zákaz, alebo 
deklaratórny súdny príkaz, najmä dočasný zadržiavací príkaz či dočasný alebo 
trvalý súdny príkaz, ktoré môžu byť potrebné na účely definovania alebo ochrany 
práv a vymáhania záväzkov uvedených v tejto Zmluve, očakávajúc rozhodnutie 
Sporu v súlade s rozhodcovským konaním uvedeným v odseku 24.2(a); alebo (ii) 
pristúpiť k akémukoľvek rozhodcovskému konaniu vyplývajúcemu z tejto Zmluvy s 
akýmkoľvek iným rozhodcovským konaním vyplývajúcim z tejto Zmluvy. 
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PRÍLOHA A 
Doplnené stanovy VSE 
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STANOVY 
 

AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI  
 

VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA A.S. 
 
 
 
 
PREAMBULA 
 
 

VZHĽADOM NA TO, ŽE spoločnosť Východoslovenská energetika a.s. (ďalej len 
„Spoločnosť“ alebo „VSE“) bola založená bez výzvy na upisovanie akcií rozhodnutím 
zakladateľa zakladateľskou listinou zo dňa 17. decembra 2001 v súlade s ustanovením §162 
Obchodného zákonníka, v súlade s ustanovením §12 ods. 2 písm. a) zákona č. 92/1991 Zb. 
o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby, v znení neskorších predpisov a v súlade 
s uznesením č. 645/2001 o privatizácii podniku Východoslovenské energetické závody, štátny 
podnik, Košice, ktoré vydala vláda Slovenskej republiky dňa 11. júla 2001 na realizáciu 
privatizačného projektu vedeného v evidencii Ministerstva pre správu a privatizáciu 
národného majetku Slovenskej republiky pod číslom 2234; 

 
VZHĽADOM NA TO, ŽE dňa 17. decembra 2001 Fond národného majetku Slovenskej 
republiky ako zakladateľ Spoločnosti schválil, v súlade s ustanovením §172 ods. 2 
Obchodného zákonníka, stanovy Spoločnosti, následne Fond národného majetku Slovenskej 
republiky ako jediný akcionár Spoločnosti dňa 22. apríla 2002 rozhodol o zmene formy akcií 
Spoločnosti a súvisiacej zmene stanov a následne Fond národného majetku Slovenskej 
republiky ako jediný akcionár Spoločnosti dňa 20. decembra 2002 rozhodol o zmene stanov 
Spoločnosti a ich nahradení novými stanovami; Valné zhromaždenie konané dňa 23. januára 
2003 prijalo úplné a doplnené znenie stanov Spoločnosti; 
 
VZHĽADOM NA TO, ŽE Spoločnosť je povinná vyhovieť právnym požiadavkám na 
oddelenie distribučných činností Spoločnosti, Strany sa dohodli oddeliť distribučné činnosti 
Spoločnosti do spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s., stopercentnej dcérskej 
spoločnosti patriacej Spoločnosti a prijať nevyhnutné zmeny a doplnenia súčasných stanov 
Spoločnosti.  

VZHĽADOM NA TO, ŽE Spoločnosť je povinná ďalej vyhovieť právnym požiadavkám na 
oddelenie distribučných a obchodných činností Spoločnosti, Strany sa dohodli oddeliť 
obchodné činnosti Spoločnosti vrátane obchodného mena do samostatnej stopercentnej 
dcérskej spoločnosti („SalesCo“) patriacej Spoločnosti a prijať nevyhnutné zmeny a doplnenia 
súčasných stanov Spoločnosti.  

 

 
PRIJALO mimoriadne Valné zhromaždenie konané dňa [●] úplné a doplnené znenie stanov 
Spoločnosti (ďalej len „Stanovy“): 
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ČLÁNOK I. Definície a výklad 

Odsek 1.01. Definície. Pokiaľ nie je v Stanovách uvedené inak, slová s veľkými 
začiatočnými písmenami majú nasledovný význam: 

 

Akcie znamenajú zaknihované akcie VSE na meno s menovitou 
hodnotou 33,19 EUR (slovom: tridsaťtri euro devätnásť centov), 
pričom každej akcii zodpovedá jeden hlas na Valnom 
zhromaždení; alebo akékoľvek akcie, ktoré budú vydané neskôr, 
alebo ktoré takéto akcie alebo ich časť nahradia a ktoré 
kedykoľvek budú predstavovať základné imanie VSE. 

Akcie DSO znamenajú zaknihované akcie DSO na meno: 10 kusov s 
menovitou hodnotou 3 320,00 EUR (slovom: tritisíc  tristodvadsať 
EUR) a jeden kus s menovitou hodnotou 432 782 315,00 EUR 
(slovom: štyristotridsaťdva miliónov sedemstoosemdesiatdva tisíc 
tristopätnásť EUR); pričom na každých 3 320,00 EUR (slovom: 
tritisíc tristodvadsať EUR) menovitej hodnoty príslušnej akcie 
pripadá jeden hlas na Valnom zhromaždení DSO; alebo akékoľvek 
akcie, ktoré budú vydané neskôr, alebo ktoré takéto akcie alebo ich 
časť nahradia a ktoré kedykoľvek budú predstavovať základné 
imanie DSO. 

Akcie SalesCo znamenajú 1 zaknihovanú akciu SalesCo na meno s menovitou 
hodnotou 35.000,- EUR (slovom: tridsaťpäť tisíc eur); alebo 
akékoľvek akcie, ktoré budú vydané neskôr, alebo ktoré takúto 
akciu nahradia a ktoré kedykoľvek budú predstavovať základné 
imanie SalesCo. 

Dcérska spoločnosť znamená akúkoľvek právnickú osobu, ktorá je priamo alebo 
nepriamo Kontrolovaná Spoločnosťou, DSO alebo SalesCo podľa 
okolností. 

Dozorná rada znamená dozornú radu Spoločnosti ako je uvedené v článku XIII. 

Dozorná rada DSO znamená dozornú radu DSO, založenú podľa Stanov DSO. 

Dozorná rada SalesCo znamená dozornú radu SalesCo, založenú podľa Stanov SalesCo. 

DSO znamená Východoslovenská distribučná, a.s., akciová spoločnosť, 
založená a existujúca podľa právneho poriadku Slovenskej 
republiky, so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36 599 361, 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel 
Sa, vložka číslo 1411/V, založená ako stopercentná dcérska 
spoločnosť Spoločnosti, ktorej hlavným predmetom činnosti bude 
distribúcia elektriny. 

EUR alebo Euro znamená euro, zákonná mena Slovenskej republiky a úradná mena 
členských krajín zúčastnených v Tretej etape. 
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Fond národného 
majetku 

znamená Fond národného majetku Slovenskej republiky, 
právnická osoba založená na základe zákona č. 253/1991 Zb., so 
sídlom Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, IČO: 17 333 768. 

Generálny riaditeľ znamená najvyššieho vedúceho zamestnanca Spoločnosti ako je 
uvedené v článku XV. 

IAS znamená Medzinárodné účtovné štandardy, vydávané priebežne 
Výborom pre medzinárodné účtovné štandardy (International 
Accounting Standards Committee). 

Kontrola znamená vo vzťahu k akejkoľvek osobe, oprávnenie priamo alebo 
nepriamo riadiť alebo ovplyvňovať riadenie takejto osoby, buď na 
základe vlastníctva viac ako 50% akcií, viac ako 50% iných 
cenných papierov s právom hlasovať, spoločenskej zmluvy alebo 
inej zmluvy o majetkovej účasti na základe ktorej majetková účasť 
predstavuje viac ako 50% základného imania alebo majetku 
príslušnej osoby alebo na základe iných skutočností, pričom 
„Kontrolovať“ znamená vykonávať vo vzťahu k akejkoľvek 
osobe Kontrolu. 

Kontrolovaná znamená akúkoľvek osobu, v ktorej iná osoba vykonáva Kontrolu. 

Ministerstvo znamená Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, ktorého 
postavenie a právomoci sú upravené v zákone č. 575/2001 Z.z. o 
organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 
Slovenskej republiky. 

Obchodný plán DSO  znamená obchodný plán DSO, ktorý obsahuje projektovanú 
súvahu, výkaz ziskov a strát a výkaz cash-flow, vrátane odhadu 
požiadaviek na obežný kapitál a investičné výdavky týkajúce sa 
najväčších položiek alebo projektov spolu s podkladovými 
detailmi 

Obchodný plán 
SalesCo  

znamená obchodný plán SalesCo, ktorý obsahuje projektovanú 
súvahu, výkaz ziskov a strát a výkaz cash-flow, vrátane odhadu 
požiadaviek na obežný kapitál a investičné výdavky týkajúce sa 
najväčších položiek alebo projektov spolu s podkladovými 
detailmi. 

Obchodný zákonník znamená zákon č. 513/1991 Zb., v znení neskorších predpisov. 

Oddelené činnosti znamenajú akékoľvek transakcie, ktoré sú uzatvorené alebo ktoré 
majú byť uzatvorené zo strany DSO ohľadom prevádzky, údržby 
alebo rozvoja distribučnej sústavy ohľadne ktorých 

(a) Zákon o energetike požaduje nezávislosť DSO od Spoločnosti 
v rozhodovacích právomociach; alebo 

(b) ohľadom ktorých je DSO povinné zachovávať dôvernosť podľa 
Zákona o energetike a nie je ich oprávnené sprístupniť 
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Spoločnosti. 

Pracovný deň znamená deň, v ktorý sú banky otvorené v Slovenskej republike, s 
výnimkou sobôt a nedieľ. 

Predstavenstvo znamená predstavenstvo Spoločnosti ako je uvedené v článku XI. 

Predstavenstvo DSO je predstavenstvo DSO. 

Predstavenstvo 
SalesCo 

je predstavenstvo SalesCo. 

Prepojená osoba znamená v súvislosti s akoukoľvek osobou, akúkoľvek inú osobu, 
ktorá priamo alebo nepriamo, prostredníctvom jedného alebo 
viacerých sprostredkovateľov, Kontroluje, je Kontrolovaná alebo 
je pod spoločnou Kontrolou s danou osobou. Ak jedna osoba 
priamo vlastní viac ako päťdesiat percent (50%) základného 
imania, cenných papierov s právom hlasovať alebo obchodných 
podielov inej osoby, takáto osoba sa považuje za prepojenú osobu. 

SalesCo znamená VSE Development, a.s., akciová spoločnosť, založená 
a existujúca podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so 
sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44 483 767, zapísaná 
v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sa, vložka 
č. 1628/V.   

Spoločnosť znamená Východoslovenská energetika a.s., so sídlom Mlynská 
31, 042 91 Košice, Slovenská republika, IČO: 36 211 222, 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel 
Sa, vložka číslo 1203/V. 

Stanovy sú stanovy Spoločnosti v znení prípadných zmien schválených 
Valným zhromaždením Spoločnosti. 

Stanovy DSO sú stanovy DSO v znení prípadných zmien schválených Valným 
zhromaždením DSO. 

Stanovy SalesCo sú stanovy SalesCo v znení prípadných zmien schválených 
Valným zhromaždením SalesCo. 

Strana znamená Fond národného majetku, Ministerstvo alebo Strategický 
partner, prípadne ich nástupcovia. 

Strategický partner znamená RWE Beteiligungsverwaltung Ausland GmbH, 
akýkoľvek nástupca alebo akákoľvek Prepojená osoba, ktorá 
riadne nadobudne všetky akcie Strategického partnera. 

Strategický plán znamená výhľadový podnikateľský plán na prevádzku a vedenie 
Spoločnosti tak, ako je uvedené v článku XIX. 

Strategický plán DSO znamená výhľadový podnikateľský plán na prevádzku a vedenie 
DSO. 
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Strategický plán 
SalesCo 

znamená výhľadový podnikateľský plán na prevádzku a vedenie 
SalesCo. 

Štátny akcionár znamená Fond národného majetku, Ministerstvo, Verejné 
inštitúcie, prípadne ich nástupcovia. 

Ťarcha znamená akékoľvek záložné právo na nehnuteľnosti, záložné právo 
na hnuteľný majetok, vecné bremeno, zodpovednosť (vrátane 
akýchkoľvek podmienených záväzkov), obmedzenie prevodu 
vlastníckeho práva, zmluvu o podmienenom predaji, zmluvu 
o kúpe na splátky, opčné právo, zmluvu o hlasovaní, rozsudok, 
predkupné právo, právo na upísanie, užívacie právo, podriadenie 
sa ľubovoľnému právu inej osoby zabezpečením platby dlhu či 
iného záväzku a akékoľvek iné ťarchy akejkoľvek povahy bez 
ohľadu na to, či vyplývajú zo zmluvy, zo zákona či inak. 

Tretia etapa znamená tretiu etapu Európskej hospodárskej a menovej únie 
podľa Zmluvy o vytvorení Európskeho spoločenstva v znení 
neskorších dodatkov. 

Určujúca osoba znamená medzinárodne uznávanú účtovnícku spoločnosť, 
spoločnosť manažérskych konzultantov, audítorskú spoločnosť 
alebo investičnú banku schválenú uznesením Valného 
zhromaždenia, alebo ak takýto súhlas nie je udelený do štrnástich 
(14) dní od doručenia oznámenia jednej Strany ostatným Stranám 
vyzývajúceho na schválenie takéhoto uznesenia, osoba vybratá 
prezidentom Institute of Chartered Accountants in England and 
Wales na základe žiadosti ktorejkoľvek Strany. 

Valné zhromaždenie znamená valné zhromaždenie Spoločnosti ako je uvedené v článku 
VIII. 

Valné zhromaždenie 
DSO 

znamená valné zhromaždenie DSO, zložené a konané v súlade so 
Stanovami DSO a relevantnými ustanoveniami slovenských 
zákonov. 

Valné zhromaždenie 
SalesCo 

znamená valné zhromaždenie SalesCo, zložené a konané v súlade 
so Stanovami SalesCo a relevantnými ustanoveniami slovenských 
zákonov. 

Verejná ponuka znamená ponuku akcií, vymeniteľných dlhopisov alebo iných 
cenných papierov alebo investičných nástrojov, ktoré poskytujú 
ich majiteľovi práva spojené s akciami, neurčitému okruhu vopred 
neurčených osôb prostredníctvom umiestnenia cenných papierov 
na kapitálový trh. 

Verejné inštitúcie znamená vládu Slovenskej republiky, ministerstvá a ostané 
ústredné orgány štátnej správy, Fond národného majetku a/alebo 
akúkoľvek ich organizačnú jednotku alebo ich Kontrolujúce 
osoby. 
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Vyhradené záležitosti znamená vyhradené záležitosti Dozornej rady tak, ako je uvedené 
v článku XIII., odsek 03. 

Vyhradené záležitosti 
DSO 

znamená nasledovné záležitosti, ktoré Dozorná rada DSO schvaľuje 
alebo zamieta (pokiaľ nie je v Stanovách DSO uvedené inak): 

(a) prijatie pôvodného Strategického plánu DSO a jeho 
zmien a to vždy na základe návrhu Predstavenstva DSO; 

(b)  akékoľvek obchodné rozhodnutia, v súvislosti so 
záležitosťou alebo sériou záležitostí DSO (i) výslovne 
neuvedenou v Strategickom pláne DSO a ktorej, resp. 
ktorých hodnota predstavuje 3.000.000,- EUR (slovom: tri 
milióny euro) a viac alebo (ii) vyslovene upravenou 
v Strategickom pláne DSO pričom jej alebo ich hodnota sa 
od Strategického plánu DSO odchyľuje o sumu 3.000.000,- 
EUR (slovom: tri milióny euro) a viac a to predovšetkým:  

(i) realizácia investície alebo transakcie alebo 
viacerých súvisiacich investícií alebo transakcií zo 
strany DSO alebo podpis dokumentu alebo 
viacerých súvisiacich dokumentov zo strany DSO v 
zmysle ktorého alebo ktorých má DSO realizovať 
investíciu alebo uzavrieť transakciu 
nepredpokladanú v schválenom Strategickom pláne 
DSO, resp. viacero takých súvisiacich investícií 
alebo transakcií nepredpokladaných v schválenom 
Strategickom pláne DSO, pričom hodnota takejto 
investície alebo transakcie alebo viacerých 
súvisiacich investícií alebo transakcií predstavuje 
3.000.000,- EUR (slovom: tri milióny euro) a viac; 

(ii) realizáciu investície alebo transakcie alebo 
viacerých súvisiacich investícií alebo transakcií zo 
strany DSO, alebo podpis dokumentu alebo 
viacerých súvisiacich dokumentov zo strany DSO, 
na základe ktorých sa výdavky alebo príjmy DSO 
budú líšiť od výdavkov alebo príjmov stanovených 
v schválenom Strategickom pláne DSO pre danú 
investíciu transakciu alebo dokument, resp. viacero 
súvisiacich investícií, transakcií alebo dokumentov 
najmenej o 3.000.000,- EUR (slovom: tri milióny 
euro); 

(iii) poskytnutie zálohu, záruky (ručenia), sľubu 
odškodnenia, hypotéky alebo zabezpečovacieho 
nástroju zo strany DSO, ak z neho vyplývajúce 
podmienené záväzky (i) prekročia sumu konkrétne 
stanovenú pre takéto podmienené záväzky 
v príslušnom Strategickom pláne DSO najmenej o 
3.000.000,- EUR (slovom: tri milióny euro) alebo 
(ii) prekročia sumu 3.000.000,- EUR (slovom: tri 
milióny euro), pričom tieto záväzky neboli uvedené 
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v príslušnom Strategickom pláne DSO;  

(iv) vystavenie vlastnej alebo cudzej zmenky zo 
strany DSO, ak nominálna hodnota takejto vlastnej 
alebo cudzej zmenky, po pripočítaní k nominálnej 
hodnote vlastných alebo cudzích zmeniek už 
vystavených v rámci tej istej transakcie, alebo 
v rámci viacerých súvisiacich transakcií zo strany 
DSO, je o viac ako 3.000.000,- EUR (slovom: tri 
milióny euro) vyššia ako suma konkrétne stanovená 
pre takúto vlastnú alebo cudziu zmenku 
v príslušnom Strategickom pláne DSO; 

(v) prevod vlastníckeho práva k majetku DSO 
potrebného na prevádzkovanie, údržbu alebo rozvoj 
distribučnej sústavy pokiaľ (i) takýto prevod nie je 
uvedený v Strategickom pláne DSO a hodnota 
prevádzaného majetku predstavuje najmenej 
3.000.000,- EUR (slovom: tri milióny euro); alebo 
(ii) takýto prevod je uvedený v Strategickom pláne 
DSO ale hodnota prevádzaného majetku o najmenej 
3.000.000,- EUR (slovom: tri milióny euro) 
prevyšuje hodnotu predpokladanú v Strategickom 
pláne DSO, pričom pre potreby tohto článku je 
rozhodujúca trhová hodnota (všeobecná hodnota 
majetku určená znalcom v zmysle platných 
právnych predpisov SR) prevádzaného majetku 
v jednotlivom prípade, resp. ako celku, alebo 
zaťaženie takéhoto majetku vecným alebo iným 
právom tretej osoby; 

(vi) nadobudnutie alebo prevod akcií Dcérskej 
spoločnosti DSO alebo nadobudnutie akcií alebo 
podielov v akejkoľvek inej právnickej osobe, ktorá 
by sa nadobudnutím stala jej Dcérskou 
spoločnosťou DSO pokiaľ (i) takáto transakcia nie 
je uvedená v Strategickom pláne DSO a jej hodnota 
predstavuje najmenej 3.000.000,- EUR (slovom: tri 
milióny euro); alebo (ii) takáto transakcia je 
uvedená v Strategickom pláne DSO ale jej hodnota 
o najmenej 3.000.000,- EUR (slovom: tri milióny 
euro) prevyšuje hodnotu predpokladanú 
v Strategickom pláne DSO.  

(c) založenie akéhokoľvek subjektu, ktorý by pri 
založení bol Dcérskou spoločnosťou DSO, nadobudnutie 
akýchkoľvek obchodných podielov v akejkoľvek Dcérskej 
spoločnosti DSO alebo spoločnosti, ktorá sa stane po 
akvizícii Dcérskou spoločnosťou DSO, alebo nakladanie 
s akýmikoľvek obchodnými podielmi v akejkoľvek Dcérskej 
spoločnosti DSO; 

(d) reorganizácia alebo podstatná zmena povahy či 
predmetu podnikateľskej činnosti DSO; 
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(e) vymenovanie a odvolanie audítorov DSO;  

(f) zmluvy o poskytovaní služieb zo strany Spoločnosti 
voči DSO, ktoré nie sú výslovne uvedené v Strategickom 
pláne DSO, a súčasne ktorých hodnota predstavuje 
2.000.000,- EUR (slovom: dva milióny euro) a viac, vrátane 
zmien a zrušenia takýchto zmlúv; 

(g) rozhodovanie o tom, že DSO vloží nepeňažný vklad 
do základného imania inej právnickej osoby pri jej založení 
alebo počas jej existencie, pokiaľ hodnota nepeňažného 
vkladu predstavuje najmenej 3.000.000,- EUR (slovom: tri 
milióny euro); a  

(h) akýkoľvek prevod Akcií DSO alebo zriadenie 
záložného práva k akýmkoľvek Akciám DSO. 

 

Vyhradené záležitosti 
SalesCo 

znamená nasledovné záležitosti, ktoré Dozorná rada SalesCo 
schvaľuje alebo zamieta (pokiaľ nie je v Stanovách SalesCo 
uvedené inak): 

(a) prijatie Strategického plánu SalesCo a jeho zmien 
a to vždy na základe návrhu Predstavenstva SalesCo; 

(b)  akékoľvek obchodné rozhodnutia, v súvislosti so 
záležitosťou alebo sériou záležitostí SalesCo (i) výslovne 
neuvedenou v Strategickom pláne SalesCo a ktorej, resp. 
ktorých hodnota predstavuje 3.000.000,- EUR (slovom: tri 
milióny euro) a viac alebo (ii) vyslovene upravenou 
v Strategickom pláne SalesCo pričom jej alebo ich hodnota 
sa od Strategického plánu SalesCo odchyľuje o sumu 
3.000.000,- EUR (slovom: tri milióny euro) a viac a to 
predovšetkým:  

(i) realizácia investície alebo transakcie alebo 
viacerých súvisiacich investícií alebo transakcií zo 
strany SalesCo alebo podpis dokumentu alebo 
viacerých súvisiacich dokumentov zo strany 
SalesCo v zmysle ktorého alebo ktorých má 
SalesCo realizovať investíciu alebo uzavrieť 
transakciu nepredpokladanú v schválenom 
Strategickom pláne SalesCo, resp. viacero takých 
súvisiacich investícií alebo transakcií 
nepredpokladaných v schválenom Strategickom 
pláne SalesCo, pričom hodnota takejto investície 
alebo transakcie alebo viacerých súvisiacich 
investícií alebo transakcií predstavuje 3.000.000,- 
EUR (slovom: tri milióny euro) a viac; 

(ii) realizáciu investície alebo transakcie alebo 
viacerých súvisiacich investícií alebo transakcií zo 
strany SalesCo, alebo podpis dokumentu alebo 
viacerých súvisiacich dokumentov zo strany 
SalesCo, na základe ktorých sa výdavky alebo 
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príjmy SalesCo budú líšiť od výdavkov alebo 
príjmov stanovených v schválenom Strategickom 
pláne SalesCo pre danú investíciu transakciu alebo 
dokument, resp. viacero súvisiacich investícií, 
transakcií alebo dokumentov najmenej 
o 3.000.000,- EUR (slovom: tri milióny euro); 

(iii) poskytnutie zálohu, záruky (ručenia), sľubu 
odškodnenia, hypotéky alebo zabezpečovacieho 
nástroju zo strany SalesCo, ak z neho vyplývajúce 
podmienené záväzky (i) prekročia sumu konkrétne 
stanovenú pre takéto podmienené záväzky 
v príslušnom Strategickom pláne SalesCo najmenej 
o 3.000.000,- EUR (slovom: tri milióny euro) alebo 
(ii) prekročia sumu 3.000.000,- EUR (slovom: tri 
milióny euro), pričom tieto záväzky neboli uvedené 
v príslušnom Strategickom pláne SalesCo;  

(iv) vystavenie vlastnej alebo cudzej zmenky zo 
strany SalesCo, ak nominálna hodnota takejto 
vlastnej alebo cudzej zmenky, po pripočítaní 
k nominálnej hodnote vlastných alebo cudzích 
zmeniek už vystavených v rámci tej istej transakcie, 
alebo v rámci viacerých súvisiacich transakcií zo 
strany SalesCo, je o viac ako 3.000.000,- EUR 
(slovom: tri milióny euro) vyššia ako suma 
konkrétne stanovená pre takúto vlastnú alebo 
cudziu zmenku v príslušnom Strategickom pláne 
SalesCo; 

(v) nadobudnutie alebo prevod akcií Dcérskej 
spoločnosti SalesCo alebo nadobudnutie akcií alebo 
podielov v akejkoľvek inej právnickej osobe, ktorá 
by sa nadobudnutím stala jej Dcérskou 
spoločnosťou SalesCo pokiaľ (i) takáto transakcia 
nie je uvedená v Strategickom pláne SalesCo a jej 
hodnota predstavuje najmenej 3.000.000,- EUR 
(slovom: tri milióny euro); alebo (ii) takáto 
transakcia je uvedená v Strategickom pláne SalesCo 
ale jej hodnota o najmenej 3.000.000,- EUR 
(slovom: tri milióny euro) prevyšuje hodnotu 
predpokladanú v Strategickom pláne SalesCo.  

to však neplatí pre obchodné rozhodnutia o zmluvách 
uzatváraných SalesCo v rámci jej bežnej obchodnej 
činnosti, (i) na základe ktorých SalesCo dosahuje 
výnosy (predaj elektriny odberateľom) a (ii) na základe 
ktorých SalesCo nakupuje elektrinu (vrátane, pre 
odstránenie pochybností, súvisiace dohody so 
správcami infraštruktúry a organizátormi trhu potrebné 
na uskutočnenie takéhoto predaja a nákupu); 

(c) založenie akéhokoľvek subjektu, ktorý by pri 
založení bol Dcérskou spoločnosťou SalesCo, nadobudnutie 
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akýchkoľvek obchodných podielov v akejkoľvek Dcérskej 
spoločnosti SalesCo alebo spoločnosti, ktorá sa stane po 
akvizícii Dcérskou spoločnosťou SalesCo, alebo nakladanie 
s akýmikoľvek obchodnými podielmi v akejkoľvek Dcérskej 
spoločnosti SalesCo; 

(d) reorganizácia alebo podstatná zmena povahy či 
predmetu podnikateľskej činnosti SalesCo; 

(e) vymenovanie a odvolanie audítorov SalesCo;  

(g) rozhodovanie o tom, že SalesCo vloží nepeňažný 
vklad do základného imania inej právnickej osoby pri jej 
založení alebo počas jej existencie, pokiaľ hodnota 
nepeňažného vkladu predstavuje najmenej 3.000.000,- EUR 
(slovom: tri milióny euro); a  

(h) akýkoľvek prevod Akcií SalesCo alebo zriadenie 
záložného práva k akýmkoľvek Akciám SalesCo. 

 

Zakladateľská listina znamená zakladateľskú listinu zo dňa 17. decembra 2001 
o založení Spoločnosti.  

Zákon o cenných 
papieroch 

znamená zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch 
a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
v aktuálnom znení. 

Zákon o energetike znamená zákon SR č. 251/2012 Z.z. o energetike a zmene 
niektorých zákonov, v aktuálnom znení. 

Zmluva medzi 
Prepojenými osobami 

znamená akúkoľvek zmluvu, vrátane jej dodatkov, bez ohľadu na 
jej formu, medzi Spoločnosťou a ktoroukoľvek z jej Prepojených 
osôb na jednej strane a Strategickým partnerom alebo akýmkoľvek 
akcionárom alebo akýmkoľvek z ich nástupcov alebo ich 
Prepojenou osobou na druhej strane. 

 

Odsek 1.02. Výklad. Pokiaľ z kontextu Stanov nevyplýva niečo iné platí, že: 

(a) Odkaz na ustanovenie právneho predpisu alebo zmluvy je odkazom na takéto 
ustanovenie v znení všetkých neskorších dodatkov. Pokiaľ nie je uvedené inak, každý 
odkaz na právny predpis je odkazom na právny predpis Slovenskej republiky. 

(b) Odkaz na článok alebo odsek je odkazom na článok alebo odsek Stanov.  

(c) Definície vyššie uvedené v jednotnom čísle sa vzťahujú aj na príslušné tvary 
v množnom čísle a naopak. 

(d) Odkaz na sumu v určitej mene sa vzťahuje aj na jej ekvivalent vyjadrený v inej mene. 

(e) Nadpisy článkov alebo odsekov v Stanovách a preambula sú uvedené len pre 
orientáciu. Nie sú súčasťou Stanov a v žiadnom prípade nemajú vplyv na význam 
a interpretáciu týchto Stanov. 
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ČLÁNOK II. Úvodné ustanovenia 

Odsek 2.01. Obchodné meno. Obchodné meno Spoločnosti je:  

 Východoslovenská energetika a.s. 

Odsek 2.02. Sídlo. Sídlo Spoločnosti je Mlynská 31, 042 91 Košice, Slovenská 
republika. 

Odsek 2.03. Zápis v obchodnom registri. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom 
registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka číslo 1203/V, pod identifikačným číslom 
(IČO): 36211222. Spoločnosť je oprávnená vykonávať podnikateľskú činnosť vo vlastnom 
mene a na vlastný účet na celom území Slovenskej republiky. 

Odsek 2.04. Trvanie Spoločnosti. Spoločnosť je založená na neurčitý čas. 

 

ČLÁNOK III. Predmet podnikania  

Predmetom podnikania Spoločnosti je: 

− Montáž, rekonštrukcia, údržba zdvíhacích zariadení 

− Výroba, montáž, údržba elektrických zariadení 

− Uskutočňovanie stavieb a ich zmien 

− Uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien  

− Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien 

týchto stavieb 

−  Výskumná a vývojová činnosť v rámci základného predmetu činnosti 

− Revízie elektrických zariadení 

− Výroba, montáž a opravy elektrických rozvádzačov a zariadení pre elektrické vykurovanie 

− Opravy dopravných a mechanizačných prostriedkov 

− Prenájom dopravných a mechanizačných prostriedkov 

− Výkony výpočtovej a reprografickej techniky  

− Poskytovanie software 

− Organizácia školení, skúšok a seminárov 

− Prevádzkovanie železničnej vlečky 

− Poskytovanie elektronických komunikačných sietí a poskytovanie elektronických 

komunikačných služieb 

− Oprava motorových dopravných prostriedkov, motorových vozíkov 

− Prevádzkovanie odstavných plôch 

− Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/v rozsahu 

voľných živností  

− Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/ v 

rozsahu voľných živností 

− Verejné obstarávanie 
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− Dodávka elektriny 

− Vedenie účtovníctva 

− Prieskum trhu  

− Manažment a marketing/ 

− Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu: výchova a vzdelávanie 

zamestnancov a vedúcich zamestnancov 

− Podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľných živností 

− Činnosť ekonomických, organizačných a účtovných poradcov 

− Spracovanie údajov 

− Poradenské služby a dodávanie programového vybavenia počítačov (software) 

− Prenájom hnuteľných vecí, strojov, prístrojov, zariadení a dopravných prostriedkov 

− Inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo  

− Sprostredkovanie obchodu a výroby v rozsahu voľných živností 

− Reklamná činnosť 

− Výkon činnosti stavbyvedúceho 

− Výkon činnosti stavebného dozoru 

− Bezpečnostno-technické služby 

− Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu: 05.1 - Výchova a vzdelávanie 

elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činností 

alebo na riadenie prevádzky pre elektrické zariadenia bez obmedzenia napätia na 

objektoch bez nebezpečenstva výbuchu 

− Výkon činnosti energetického audítora 

− Komplexné riešenia informačných a výpočtových systémov 

− Automatizované spracovanie dát 

− Návrh a dodávka informačných systémov a počítačových sietí 

− Poskytovanie software- predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom 

− Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej techniky, programovaného 

vybavenia, telekomunikačných zariadení a spotrebnej elektroniky 

− Tvorba web stránok 

− Výstavnícka činnosť 

− Požičiavanie, prenájom a leasing hnuteľného majetku 

− Ozvučovanie verejných priestranstiev a spoločenských podujatí 

− Vydavateľská činnosť 

− Zhotovovanie tlačiarenských predlôh počítačom 

−  Kopírovacie služby 

−  Prenájom kancelárskej techniky 

−  Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora 
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− Návrh a implementácia riešení  v oblasti bezpečnosti informačných systémov  v rozsahu 

voľných živností 

− Overovanie určených meradiel 
 

ČLÁNOK IV. Základné imanie a Akcie 

Odsek 4.01. Základné imanie. Základné imanie Spoločnosti je 111.617.970,- 
EUR (slovom: stojedenásť miliónov šesťstosedemnásťtisíc deväťstosedemdesiat euro). 
Základné imanie bolo vytvorené ku dňu vzniku Spoločnosti vkladom zakladateľa uvedeným 
v Zakladateľskej listine. Základné imanie bolo úplne splatené. 

Odsek 4.02. Akcie. Základné imanie Spoločnosti je rozdelené na 3.363.000 kusov 
(slovom: tri milióny tristošesťdesiattri tisíc kusov) kmeňových Akcií na meno, z ktorých 
každá má menovitú hodnotu 33,19 EUR (slovom: tridsaťtri euro devätnásť centov). 

Odsek 4.03. Podoba Akcií. Akcie na meno sú vydané v podobe zaknihovaných 
cenných papierov a sú evidované v evidencii zaknihovaných cenných papierov podľa Zákona 
o cenných papieroch. Táto evidencia zároveň nahrádza zoznam akcionárov Spoločnosti. 
Akýkoľvek prevod Akcií bude účinný v deň registrácie prevodu v príslušnej evidencii 
cenných papierov. 

Odsek 4.04. Kótovanie Akcií. Akcie nie sú kótované na burze cenných papierov, 
pokiaľ Valné zhromaždenie nerozhodne inak a pokiaľ nebudú splnené podmienky osobitných 
právnych predpisov a burzových pravidiel príslušnej burzy cenných papierov. 

Odsek 4.05. Rôzne menovité hodnoty. Spoločnosť môže vydať Akcie s rôznymi 
menovitými hodnotami, ale za predpokladu, že menovitá hodnota bude kladné celé číslo. 
Súčet menovitých hodnôt všetkých vydaných Akcií musí zodpovedať výške základného 
imania Spoločnosti. 

Odsek 4.06. Vydávanie Akcií. Spoločnosť je oprávnená vydávať ďalšie Akcie, a to 
aj hromadné Akcie a iné cenné papiere na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia v súlade 
so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Popri ustanoveniach 
Obchodného zákonníka sú podmienky vydania, upísania a splácania stanovené takto: 

(a) Vydanie Akcií, lehotu ich upísania, harmonogram splácania a ďalšie podmienky 
stanovuje a ich dodržanie administratívne zabezpečuje Predstavenstvo a to na základe 
rozhodnutia Valného zhromaždenia. 

(b) V prípade upísania Akcií peňažným vkladom je upisovateľ povinný k dátumu upísania 
Akcií zaplatiť Spoločnosti zálohu vo výške minimálne 30% menovitej hodnoty Akcií, 
inak mu nemôže byť vydaný dočasný list, ktorý bude obsahovať menovitú hodnotu 
upísaných Akcií, prípadne určenie ich druhu a splatenú časť ich menovitej hodnoty. Celú 
menovitú hodnotu Akcií je upisovateľ povinný Spoločnosti zaplatiť podľa splátkového 
kalendára, najneskoršie však do troch (3) mesiacov po zapísaní zvýšenia základného 
imania do obchodného registra, na základe čoho Spoločnosť vymení takýto dočasný list 
za Akcie Spoločnosti. 

(c) V prípade, že ide o upísanie Akcií nepeňažným vkladom, je upisovateľ povinný splatiť 
celú menovitú hodnotu Akcií v lehote uvedenej v rozhodnutí Valného zhromaždenia o 
zvýšení základného imania, najneskôr však pred zápisom zvýšenia základného imania 
do obchodného registra. 
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(d) Emisné ážio je splatné v plnej výške v deň upísania Akcií. Ak pri splácaní emisného 
kurzu Akcie platená suma nestačí na splatenie menovitej hodnoty alebo jej časti, 
započítava sa najprv na plnenie povinnosti splatiť emisné ážio. 

(e) Pokiaľ akcionár nezaplatí celú menovitú hodnotu Akcie (Akcií) v stanovenej lehote, 
alebo ak ju zaplatí s omeškaním, je povinný zaplatiť úrok vo výške 20% ročne z čiastky, 
so zaplatením ktorej je v omeškaní. Akcionára, ktorý je so zaplatením akejkoľvek časti 
menovitej hodnoty Akcie (Akcií) v omeškaní, je Predstavenstvo povinné bez zbytočného 
odkladu písomne vyzvať, aby svoju povinnosť splnil. Ak tak akcionár do šesťdesiatich 
(60) dní od preukázateľného odoslania tejto výzvy neurobí, je Predstavenstvo oprávnené 
vylúčiť akcionára zo Spoločnosti. Doručením rozhodnutia o vylúčení akcionára zo 
Spoločnosti prechádzajú Akcie vylúčeného akcionára na Spoločnosť. 

(f) Po prechode Akcií vylúčeného akcionára na Spoločnosť alebo po znížení základného 
imania o Akcie vylúčeného akcionára podľa §161b Obchodného zákonníka sa uplatní 
postup uvedený v §177 ods. 6 a ods. 7 Obchodného zákonníka. 

Odsek 4.07. Nadobúdanie vlastných Akcií. Spoločnosť nesmie upisovať Akcie 
vytvárajúce jej základné imanie. Spoločnosť alebo osoba konajúca vo vlastnom mene a na 
účet Spoločnosti môže nadobúdať vlastné Akcie Spoločnosti iba za podmienok ustanovených 
v § 161a až § 161f Obchodného zákonníka. 

 

ČLÁNOK V. Zvýšenie a zníženie základného imania 

Odsek 5.01. Zvýšenie základného imania. O zvýšení základného imania 
Spoločnosti rozhoduje Valné zhromaždenie na návrh Predstavenstva v súlade s ustanovením 
článku X., odsek 01. V pozvánke na Valné zhromaždenie, v ktorého programe je 
rozhodovanie o zvýšení základného imania, sa okrem náležitostí podľa článku VIII., odsek 09 
uvedú aj náležitosti podľa § 202 ods. 2 a 3 Obchodného zákonníka. Rozhodnutie Valného 
zhromaždenia o zvýšení základného imania musí mať formu notárskej zápisnice. Účinky 
zvýšenia základného imania nastávajú dňom jeho zápisu do obchodného registra. 

Odsek 5.02. Spôsob zvýšenia základného imania. Spoločnosť môže zvýšiť 
základné imanie nasledovnými spôsobmi:  

(a) upísaním nových Akcií s výzvou na upisovanie Akcií alebo dohodou všetkých 
akcionárov o rozsahu účasti na zvýšení základného imania bez upisovania Akcií; 

(b) podmieneným zvýšením základného imania;  

(c) zvýšením základného imania z majetku Spoločnosti na základe rozhodnutia Valného 
zhromaždenia; 

(d) kombinovaným zvýšením základného imania; alebo 

(e) zvýšením základného imania Predstavenstvom na základe článku VIII., odsek 01(c). 

Odsek 5.03. Prednostné upisovanie Akcií. Ak Spoločnosť zvyšuje základné 
imanie peňažnými vkladmi, majú doterajší akcionári právo na prednostné upisovanie Akcií na 
zvýšenie základného imania, a to v pomere, v akom sa ich Akcie podieľajú na doterajšom 
základnom imaní. Obmedziť alebo vylúčiť právo akcionárov na prednostné upísanie Akcií 
možno len uznesením Valného zhromaždenia o zvýšení základného imania, ak to vyžadujú 
dôležité záujmy Spoločnosti.  
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Odsek 5.04. Zníženie základného imania. O znížení základného imania 
Spoločnosti rozhoduje Valné zhromaždenie v súlade s ustanovením článku X., odsek 01. 
V pozvánke na Valné zhromaždenie, v ktorého programe je rozhodovanie o znížení 
základného imania, sa okrem náležitostí podľa článku VIII., odsek 09 uvedú aj náležitosti 
podľa §212 Obchodného zákonníka. Rozhodnutie Valného zhromaždenia o znížení 
základného imania musí mať formu notárskej zápisnice. 

Odsek 5.05. Zníženie základného imania znížením menovitej hodnoty Akcií. 
Zníženie základného imania sa môže vykonať znížením menovitej hodnoty Akcií za 
podmienok a v súlade s rozhodnutím Valného zhromaždenia o znížení základného imania. 
Zníženie menovitej hodnoty zaknihovaných Akcií sa vykoná zmenou zápisu o výške 
menovitej hodnoty Akcií v evidencii zaknihovaných cenných papierov ustanovenej Zákonom 
o cenných papieroch.  

Odsek 5.06. Zníženie základného imania vzatím Akcií z obehu. Zníženie 
základného imania sa môže uskutočniť aj vzatím Akcií z obehu na základe dohody 
s akcionármi, ktorí sa prihlásia na výzvu Predstavenstva, alebo na základe pravidiel prijatých 
Valným zhromaždením, alebo vzatím z obehu vyžrebovaných Akcií. Inak ako na základe 
dohody s akcionármi možno vziať z obehu Akcie iba za primeranú odplatu určenú Určujúcou 
osobou vybranou na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia o znížení základného imania. 
Zaknihované Akcie sa vezmú z obehu ich zrušením v evidencii zaknihovaných cenných 
papierov ustanovenej Zákonom o cenných papieroch. 

 

ČLÁNOK VI. Práva a povinnosti akcionárov 

Odsek 6.01. Všeobecne. Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy 
a Stanovy. Akcionárom Spoločnosti môže byť právnická osoba aj fyzická osoba. V prípadoch 
ustanovených zákonom práva akcionára voči Spoločnosti môže uplatňovať iba osoba, ktorá je 
oprávnená vykonávať tieto práva k rozhodujúcemu dňu určenému na základe zákona alebo 
v Stanovách. Akcionár nesmie vykonávať svoje práva na ujmu práv a oprávnených záujmov 
ostatných akcionárov. Spoločnosť musí zaobchádzať za rovnakých podmienok so všetkými 
akcionármi rovnako. 

Odsek 6.02. Právo na dividendu. Akcionár má právo na podiel zo zisku 
Spoločnosti (dividendu), ktorý Valné zhromaždenie určilo na rozdelenie. Podiel na zisku sa 
určuje pomerom menovitej hodnoty jeho Akcií k menovitej hodnote Akcií všetkých 
akcionárov. Spoločnosť môže akcionárom vyplácať dividendu len pri splnení podmienok 
uvedených v článku XVIII. Rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na 
dividendu určí Valné zhromaždenie, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku Spoločnosti; ak Valné 
zhromaždenie rozhodujúci deň neurčí, považuje sa za takýto deň uplatnenia práva na 
dividendu akcionárom. Spôsob a miesto výplaty dividendy určí Valné zhromaždenie, ktoré 
rozhodlo o rozdelení zisku. Spoločnosť je povinná vyplatiť dividendu akcionárom na svoje 
náklady a nebezpečenstvo. Právo na dividendu môže byť predmetom samostatného prevodu 
odo dňa rozhodnutia Valného zhromaždenia o rozdelení zisku akcionárom.  

Odsek 6.03. Zákaz vrátenia vkladov. Spoločnosť nesmie vrátiť akcionárom ich 
vklady. Za vrátenie vkladov akcionárom sa nepovažuje plnenie Spoločnosti pri nadobudnutí 
vlastných Akcií Spoločnosťou, ak to zákon pripúšťa, a pri vyhlásení dočasného listu za 
neplatný. Spoločnosť nesmie vyplácať akcionárom najmä úroky z vkladov do Spoločnosti 
a preddavky na dividendu. Akékoľvek plnenia poskytnuté akcionárom v rozpore so zákonom 
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alebo Stanovami sú akcionári povinní vrátiť Spoločnosti, s výnimkou dividendy prijatej 
dobromyseľne. Splnenie tejto povinnosti nemôže Spoločnosť odpustiť a Predstavenstvo je 
povinné ju vymáhať.  

Odsek 6.04. Právo na informácie. Akcionár má právo nahliadať do zápisníc 
z rokovaní Dozornej rady; o takto získaných informáciách je povinný zachovávať 
mlčanlivosť. Predstavenstvo je povinné každému akcionárovi poskytnúť na požiadanie na 
Valnom zhromaždení úplné a pravdivé informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s predmetom 
rokovania Valného zhromaždenia. Ak Predstavenstvo nie je schopné poskytnúť akcionárovi 
na Valnom zhromaždení úplnú informáciu, alebo ak o to akcionár na Valnom zhromaždení 
požiada, je Predstavenstvo povinné poskytnúť ich akcionárovi písomne najneskôr do 30 dní 
od konania Valného zhromaždenia. Písomnú informáciu zasiela Predstavenstvo akcionárovi 
na adresu ním uvedenú, inak ju poskytne v mieste sídla Spoločnosti. Poskytnutie informácie 
možno odmietnuť iba z dôvodov uvedených v §180 ods. 4 Obchodného zákonníka. 

Odsek 6.05. Účasť na riadení Spoločnosti. Akcionár je oprávnený zúčastniť sa na 
Valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce 
sa záležitostí Spoločnosti alebo záležitostí Dcérskych spoločností, ktoré súvisia s predmetom 
rokovania Valného zhromaždenia, a uplatňovať na ňom návrhy. 

Odsek 6.06. Právo na podiel na likvidačnom zostatku. Po zrušení Spoločnosti 
s likvidáciou má akcionár právo na podiel na likvidačnom zostatku. Podiel na likvidačnom 
zostatku akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho Akcií k menovitej hodnote 
Akcií všetkých akcionárov. Právo na podiel na likvidačnom zostatku môže byť predmetom 
samostatného prevodu odo dňa, ku ktorému bol schválený návrh na rozdelenie likvidačného 
zostatku.  

Odsek 6.07. Právo žiadať vyhlásenie neplatnosti rozhodnutia Valného 
zhromaždenia. Každý akcionár má právo požiadať súd o vyhlásenie neplatnosti rozhodnutia 
Valného zhromaždenia, ak je takéto rozhodnutie v rozpore so zákonom alebo Stanovami. Toto 
právo však zanikne, ak ho oprávnená osoba neuplatní do troch (3) mesiacov od prijatia 
uznesenia Valného zhromaždenia alebo ak Valné zhromaždenie nebolo riadne zvolané, odo 
dňa, keď sa mohla o uznesení dozvedieť. Akcionár, ktorý sa zúčastnil Valného zhromaždenia, 
sa môže domáhať vyhlásenia rozhodnutia Valného zhromaždenia za neplatné, len ak podal 
protest do zápisnice z Valného zhromaždenia. 

 

ČLÁNOK VII. Orgány Spoločnosti 

Odsek 7.01. Orgány spoločnosti. Orgánmi Spoločnosti sú: 

(a) Valné zhromaždenie; 

(b) Predstavenstvo; a 

(c) Dozorná rada. 

ČLÁNOK VIII. Valné zhromaždenie 

Odsek 8.01. Pôsobnosť Valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie je 
najvyšším orgánom Spoločnosti. Do výlučnej pôsobnosti Valného zhromaždenia patrí: 

(a) rozhodnutie o zmene obchodného mena Spoločnosti; 
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(b) rozhodnutie o zmene Stanov; 

(c) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení Predstavenstva zvýšiť 
základné imanie podľa § 210 Obchodného zákonníka a vydaní prioritných dlhopisov 
alebo vymeniteľných dlhopisov; 

(d) voľba a odvolanie členov Predstavenstva; 

(e) voľba a odvolanie členov Dozornej rady, s výnimkou tých členov Dozornej rady, ktorí 
sú volení a odvolávaní zamestnancami Spoločnosti; 

(f) schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej 
účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení výšky 
odmien (tantiém) pre členov Predstavenstva a Dozornej rady; 

(g) vydanie Akcií, dlhopisov, opcií alebo iných cenných papierov alebo investičných 
nástrojov zakladajúcich akékoľvek právo na upísanie alebo na vlastníctvo Akcií v 
Spoločnosti, udelenie akéhokoľvek práva na nadobudnutie Akcií alebo nadobudnutie 
akýchkoľvek Akcií Spoločnosťou; 

(h) rozhodnutie o premene podoby Akcií vydaných ako zaknihované cenné papiere na 
listinné cenné papiere a naopak, v prípade, ak to Zákon o cenných papieroch 
umožňuje; 

(i) rozhodnutie o premene formy Akcií; 

(j) rozhodnutie o zrušení Spoločnosti; 

(k) rozhodnutie o premene Spoločnosti na inú formu obchodnej spoločnosti alebo 
družstvo; 

(l) rozhodnutie o zlúčení alebo splynutí s inou spoločnosťou, a rozhodnutie o rozdelení 
Spoločnosti; 

(m) rozhodnutie o začatí alebo skončení obchodovania s Akciami Spoločnosti na burze 
a rozhodovanie o tom, že Spoločnosť sa stáva alebo prestáva byť verejnou akciovou 
spoločnosťou; 

(n) rozhodnutie o uskutočnení Verejnej ponuky; 

(o) prevod Akcií; 

(p) rozhodnutie o nakladaní s podnikom Spoločnosti alebo jeho časťou alebo iné 
oddelenie časti podniku Spoločnosti, ak taká časť podniku predstavujúce najmenej 
20% obratu, zamestnancov alebo zisku Spoločnosti (vrátane, aby sa predišlo 
pochybnostiam vkladu podniku a/alebo takej časti podniku predstavujúcej najmenej 
20% obratu, zamestnancov alebo zisku Spoločnosti do základného imania inej 
obchodnej spoločnosti); 

(q) preskúmanie akýchkoľvek Vyhradených záležitostí, ktoré neboli schválené alebo boli 
zamietnuté Dozornou radou; 

(r) vymenovanie a odvolanie Určujúcej osoby;  

(s) rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré Stanovy alebo právne predpisy zverujú do 
pôsobnosti Valného zhromaždenia alebo ktoré si Valné zhromaždenie na rozhodovanie 
vyhradí; a 

(t) udelenie predchádzajúceho súhlasu s nasledovnými záležitosťami týkajúcimi sa DSO 
pokiaľ nespadajú do kategórie Oddelených činností: 
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(i) zmena obchodného mena DSO; 
(ii) zmena Stanov DSO; 
(iii) zvýšenie alebo zníženie základného imania DSO; 
(iv) vydanie Akcií DSO, dlhopisov, opcií alebo iných cenných papierov alebo 

investičných nástrojov zakladajúcich akékoľvek právo na upísanie alebo na 
vlastníctvo Akcií DSO, udelenie akéhokoľvek práva na nadobudnutie Akcií 
DSO alebo nadobudnutie akýchkoľvek Akcií DSO spoločnosťou DSO;  

(v) prijatie akéhokoľvek uznesenia na zrušenie DSO; 
(vi) uskutočnenie Verejnej ponuky akcií DSO, vymeniteľných dlhopisov DSO alebo 

iných cenných papierov DSO alebo investičných nástrojov DSO, ktoré 
poskytujú ich majiteľovi práva spojené s akciami DSO, neurčitému okruhu 
vopred neurčených osôb prostredníctvom umiestnenia cenných papierov DSO 
na kapitálový trh; 

(vii) zmena formy a podoby Akcií DSO, zmena práv spojených s akciami DSO; 
(viii) rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém, alebo 

rozhodnutie o nevyplatení zisku alebo tantiém v DSO (vrátane, aby sa predišlo 
pochybnostiam schválenie vyplatenia dividend alebo iné podobné rozdelenie 
v DSO); 

(ix) nakladanie s podnikom DSO alebo nakladanie s akoukoľvek časťou podniku 
DSO, ktorá predstavuje aspoň dvadsať percent (20%) obratu, zamestnancov 
alebo zisku DSO alebo iným oddelením takej časti podniku DSO (vrátane, aby 
sa predišlo pochybnostiam vkladu podniku a/alebo DSO alebo akejkoľvek jej 
časti do základného imania inej obchodnej spoločnosti); 

(x) zrušenie, rozdelenie, zlúčenie alebo premena právnej formy DSO; 
(xi) voľba, odvolanie alebo nahradenie členov Predstavenstva DSO a členov 

Dozornej rady DSO s výnimkou členov Dozornej rady DSO, ktorí musia byť zo 
zákona volení zamestnancami DSO; 

(xii) akýkoľvek prevod Akcií DSO alebo zriadenie záložného práva k akýmkoľvek 
Akciám DSO; 

(xiii) schválenie Obchodného plánu DSO a akýchkoľvek zmien a dodatkov 
Obchodného plánu DSO; 

(xiv) akékoľvek obchodné rozhodnutia DSO, v súvislosti so záležitosťou DSO alebo 
sériou záležitostí DSO (i) výslovne neuvedenou v Obchodnom pláne DSO a 
ktorej, resp. ktorých hodnota predstavuje 3.000.000,- EUR (slovom: tri milióny 
euro) a viac alebo (ii) výslovne uvedenou v Obchodnom pláne DSO pričom jej 
alebo ich hodnota sa od Obchodného plánu DSO odchyľuje o sumu 3.000.000,- 
EUR (slovom: tri milióny euro) a viac; a 

(xv) rozhodnutia týkajúce sa Vyhradených záležitostí DSO neschválených alebo 
zamietnutých Dozornou radou DSO.  

(u) udelenie predchádzajúceho súhlasu s nasledovnými záležitosťami týkajúcimi sa 
SalesCo: 

(i) zmena obchodného mena SalesCo; 
(ii) zmena Stanov SalesCo; 
(iii) zvýšenie alebo zníženie základného imania SalesCo; 
(iv) vydanie Akcií SalesCo, dlhopisov, opcií alebo iných cenných papierov alebo 

investičných nástrojov zakladajúcich akékoľvek právo na upísanie alebo na 
vlastníctvo Akcií SalesCo, udelenie akéhokoľvek práva na nadobudnutie Akcií 
SalesCo alebo nadobudnutie akýchkoľvek Akcií SalesCo spoločnosťou 
SalesCo;  

(v) prijatie akéhokoľvek uznesenia na zrušenie SalesCo; 
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(vi) uskutočnenie Verejnej ponuky akcií SalesCo, vymeniteľných dlhopisov SalesCo 
alebo iných cenných papierov SalesCo alebo investičných nástrojov SalesCo, 
ktoré poskytujú ich majiteľovi práva spojené s akciami SalesCo, neurčitému 
okruhu vopred neurčených osôb prostredníctvom umiestnenia cenných papierov 
SalesCo na kapitálový trh; 

(vii) zmena formy a podoby Akcií SalesCo, zmena práv spojených s akciami 
SalesCo; 

(viii) rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém, alebo 
rozhodnutie o nevyplatení zisku alebo tantiém v SalesCo (vrátane, aby sa 
predišlo pochybnostiam schválenie vyplatenia dividend alebo iné podobné 
rozdelenie v SalesCo); 

(ix) nakladanie s podnikom SalesCo alebo nakladanie s akoukoľvek časťou podniku 
SalesCo, ktorá predstavuje aspoň dvadsať percent (20%) obratu, zamestnancov 
alebo zisku SalesCo alebo iným oddelením takej časti podniku SalesCo 
(vrátane, aby sa predišlo pochybnostiam vkladu podniku a/alebo SalesCo alebo 
akejkoľvek jej časti do základného imania inej obchodnej spoločnosti); 

(x) zrušenie, rozdelenie, zlúčenie alebo premena právnej formy SalesCo; 
(xi) voľba, odvolanie alebo nahradenie členov Predstavenstva SalesCo a členov 

Dozornej rady SalesCo s výnimkou členov Dozornej rady SalesCo, ktorí musia 
byť zo zákona volení zamestnancami SalesCo, vrátane pravidiel odmeňovania 
členov orgánov SalesCo; 

(xii) akýkoľvek prevod Akcií SalesCo alebo zriadenie záložného práva 
k akýmkoľvek Akciám SalesCo; 

(xiii) schválenie Obchodného plánu SalesCo a akýchkoľvek zmien a dodatkov 
Obchodného plánu SalesCo; 

(xiv) akékoľvek obchodné rozhodnutia SalesCo, v súvislosti so záležitosťou SalesCo 
alebo sériou záležitostí SalesCo (i) výslovne neuvedenou v Obchodnom pláne 
SalesCo a ktorej, resp. ktorých hodnota predstavuje 3.000.000,- EUR (slovom: 
tri milióny euro) a viac alebo (ii) výslovne uvedenou v Obchodnom pláne 
SalesCo pričom jej alebo ich hodnota sa od Obchodného plánu SalesCo 
odchyľuje o sumu 3.000.000,- EUR (slovom: tri milióny euro) a viac; to však 
neplatí pre obchodné rozhodnutia o zmluvách uzatváraných SalesCo v rámci jej 
bežnej obchodnej činnosti, (i) na základe ktorých SalesCo dosahuje výnosy 
(predaj elektriny odberateľom) a (ii) na základe ktorých SalesCo nakupuje 
elektrinu (vrátane, pre odstránenie pochybností, súvisiace dohody so správcami 
infraštruktúry a organizátormi trhu potrebné na uskutočnenie takéhoto predaja a 
nákupu);  

(xv) rozhodnutia týkajúce sa Vyhradených záležitostí SalesCo neschválených alebo 
zamietnutých Dozornou radou SalesCo; a 

(xvi)  pokým sa bude na SalesCo vzťahovať ustanovenie §756a Obchodného 
zákonníka alebo právneho predpisu, ktorý ho nahradí a bude účinný v 
Slovenskej republike (i) schválenie akéhokoľvek návrhu ceny alebo 
akéhokoľvek iného návrhu v konaní o cenovej regulácii vzťahujúceho sa na 
dodávku elektriny, a (ii) schválenie prenesenia právomoci na schvaľovanie 
cenových návrhov alebo akýchkoľvek iných návrhov v konaní o cenovej 
regulácii z Valného Zhromaždenia SalesCo na Predstavenstvo SalesCo. 

 
Odsek 8.02. Účasť akcionára na Valnom zhromaždení. Akcionár sa zúčastňuje 
na Valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia. Ak 
akcionár vykonáva svoje práva prostredníctvom splnomocneného zástupcu, je tento povinný 
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predložiť písomné plnomocenstvo. Ak akcionár udelí splnomocnenie na výkon hlasovacích 
práv spojených s tými istými Akciami na jednom Valnom zhromaždení viacerým 
splnomocnencom, Spoločnosť umožní hlasovanie tomu zástupcovi, ktorý sa na Valnom 
zhromaždení zapísal do listiny prítomných skôr. Ak sa akcionár, ktorý udelil plnomocenstvo, 
zúčastní zasadania Valného zhromaždenia, takéto plnomocenstvo stratí účinnosť. 
Splnomocnencom akcionára nemôže byť člen Dozornej rady. 

Odsek 8.03. Rozhodujúci deň. Na uplatnenie práv akcionárov na Valnom 
zhromaždení podľa článku VI., odsek 05, je rozhodujúcim dňom deň určený v pozvánke na 
Valné zhromaždenie, pričom týmto dňom môže byť deň konania Valného zhromaždenia alebo 
deň, ktorý mu predchádza, najviac však päť (5) dní pred dňom konania tohto Valného 
zhromaždenia. 

Odsek 8.04. Účasť iných osôb na Valnom zhromaždení. Na zasadnutí Valného 
zhromaždenia sa môžu zúčastniť okrem akcionárov aj členovia Predstavenstva a Dozornej 
rady, Generálny riaditeľ, prípadne tretie osoby prizvané týmito orgánmi, pokiaľ prítomní 
akcionári nevznesú námietky proti ich prítomnosti.  

Odsek 8.05. Riadne Valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie sa koná najmenej 
raz za rok. Predstavenstvo je povinné zvolať riadne Valné zhromaždenie v lehote šiestich (6) 
mesiacov od skončenia príslušného kalendárneho roka.  

Odsek 8.06. Mimoriadne Valné zhromaždenie. Ak to vyžadujú záujmy 
Spoločnosti a v prípadoch stanovených právnymi predpismi alebo Stanovami možno zvolať 
mimoriadne Valné zhromaždenie. Mimoriadne Valné zhromaždenie zvolá Predstavenstvo 
najmä vtedy, ak: 

(a) sa na tom uznesie predchádzajúce riadne alebo mimoriadne Valné zhromaždenie; 

(b) požiada o to písomne akcionár alebo akcionári, ktorí majú Akcie, ktorých menovitá 
hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania s uvedením dôvodu a účelu 
takéhoto Valného zhromaždenia; alebo 

(c) Predstavenstvo zistí, že strata Spoločnosti presiahla hodnotu 1/3 (jednej tretiny) 
základného imania alebo to možno predpokladať. 

Ak zákon ustanovuje povinnosť zvolať Valné zhromaždenie a Predstavenstvo sa na jeho 
zvolaní bez zbytočného odkladu neuznieslo alebo dlhší čas nie je schopné uznášať sa, Valné 
zhromaždenie je oprávnený zvolať ktorýkoľvek člen Predstavenstva. 

Odsek 8.07. Valné zhromaždenie zvolané na návrh minoritných akcionárov. 
V prípade zvolania mimoriadneho Valného zhromaždenia podľa článku VIII., odsek 06(b) 
zvolá Predstavenstvo Valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do štyridsiatich (40) 
dní odo dňa doručenia žiadosti o jeho zvolanie. Predstavenstvo nie je oprávnené v takom 
prípade meniť navrhovaný program Valného zhromaždenia. Predstavenstvo je oprávnené 
navrhovaný program Valného zhromaždenia doplniť iba so súhlasom osôb, ktoré požiadali 
o zvolanie mimoriadneho Valného zhromaždenia. Ak Predstavenstvo nesplní povinnosť 
zvolať toto mimoriadne Valné zhromaždenie, použijú sa ustanovenia §181 ods. 3, 4, 5 a 6 
Obchodného zákonníka. Akcionárom uvedeným v článku VIII., odsek 06(b) prislúchajú aj 
práva uvedené v §181 Obchodného zákonníka. 

Odsek 8.08. Miesto konania Valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie sa 
koná obvykle v sídle Spoločnosti alebo v odôvodnenom prípade na inom vhodnom mieste, 
ktoré bude uvedené v pozvánke na Valné zhromaždenie. Miesto, dátum a hodina konania 
Valného zhromaždenia sa musia určiť tak, aby čo najmenej obmedzovali možnosť akcionárov 
zúčastniť sa na Valnom zhromaždení. Pokiaľ je potrebná účasť notára na Valnom 
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zhromaždení, bude sa konať Valné zhromaždenie v sídle Spoločnosti alebo na inom mieste 
v Slovenskej republike uvedenom v pozvánke. 

Odsek 8.09. Pozvánka. Predstavenstvo zvolá Valné zhromaždenie písomnou 
pozvánkou zaslanou akcionárom vlastniacim Akcie na meno na adresu sídla alebo bydliska 
najmenej tridsať (30) dní pred konaním Valného zhromaždenia doporučenou poštou, faxom, 
kuriérom alebo osobne. Pozvánka na Valné zhromaždenie musí obsahovať minimálne 
obchodné meno a sídlo Spoločnosti, miesto, dátum a hodinu konania Valného zhromaždenia, 
označenie, či sa zvoláva riadne alebo mimoriadne Valné zhromaždenie, program rokovania 
Valného zhromaždenia a rozhodujúci deň na uplatnenie práva na účasti na Valnom 
zhromaždení. Ak je v programe Valného zhromaždenia zaradená zmena Stanov, pozvánka na 
Valné zhromaždenie musí obsahovať navrhované zmeny a ak má byť na programe Valného 
zhromaždenia voľba členov orgánov, mená osôb, ktoré sa navrhujú za členov orgánov 
Spoločnosti.  

Odsek 8.10. Podklady na Valné zhromaždenie. Všetky podklady, návrhy 
dokumentov a uznesení, ktoré majú byť predmetom rokovania Valného zhromaždenia musia 
byť poskytnuté akcionárom na nahliadnutie v sídle Spoločnosti v lehote určenej na zvolanie 
Valného zhromaždenia. Na požiadanie akcionára je Spoločnosť povinná na náklady a vlastné 
nebezpečenstvo akcionára zaslať mu na ním uvedenú adresu kópie všetkých 
podkladov, návrhov dokumentov a uznesení, ktoré majú byť poskytnuté na nahliadnutie 
v sídle Spoločnosti. Ak sa návrhy predložené Predstavenstvom, prípadne Dozornou radou na 
Valnom zhromaždení odlišujú od návrhov, ktoré boli poskytnuté akcionárom pred konaním 
Valného zhromaždenia, alebo ak pred konaním Valného zhromaždenia Predstavenstvo, 
prípadne Dozorná rada neposkytla tieto návrhy, nie je to dôvodom na vyslovenie neplatnosti 
týchto uznesení Valného zhromaždenia, ak tieto skutočnosti Predstavenstvo, prípadne 
Dozorná rada na Valnom zhromaždení vecne odôvodní. 

 

ČLÁNOK IX. Organizácia Valného zhromaždenia 

Odsek 9.01. Všeobecne. Priebeh Valného zhromaždenia organizačne zabezpečí 
Predstavenstvo. 

Odsek 9.02. Listina prítomných. Prítomní akcionári sa zapisujú do listiny 
prítomných, ktorá obsahuje najmä tieto údaje: 

(a) ak je akcionárom právnická osoba, jej názov a sídlo, ak je akcionárom fyzická osoba, 
jej meno, priezvisko a bydlisko; 

(b) údaje o splnomocnenom zástupcovi akcionára; 

(c) menovitá hodnota Akcií oprávňujúcich akcionára hlasovať;  

(d) prípadne údaj o tom, že Akcie neoprávňujú na hlasovanie. 

Listina prítomných akcionárov musí byť označená názvom a sídlom Spoločnosti a dátumom 
konania Valného zhromaždenia. Správnosť listiny prítomných akcionárov potvrdzujú svojimi 
podpismi predseda Valného zhromaždenia a zapisovateľ. Ak Spoločnosť odmietne vykonať 
zápis určitej osoby do listiny prítomných, uvedie túto skutočnosť do listiny prítomných spolu 
s dôvodmi odmietnutia.  

Odsek 9.03. Orgány Valného zhromaždenia. Ak je Valné zhromaždenie spôsobilé 
uznášať sa, navrhne Predstavenstvo voľbu predsedu Valného zhromaždenia, zapisovateľa, 
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dvoch overovateľov zápisnice a potrebný počet osôb poverených sčítaním hlasov 
(skrutátorov). Pri ich voľbe sa hlasuje najskôr vcelku o všetkých kandidátoch navrhnutých 
Predstavenstvom. Ak nebudú kandidáti takto zvolení, Predstavenstvo zmení kandidátov podľa 
návrhu akcionárov. V prípade potreby môže Predstavenstvo dať o niektorých kandidátoch 
hlasovať osobitne. Do zvolenia predsedu Valného zhromaždenia poverí Predstavenstvo jeho 
vedením svojho člena alebo inú osobu, ak zákon neustanovuje inak; ak takáto osoba nie je na 
Valnom zhromaždení prítomná, môže Valné zhromaždenie do zvolenia jeho predsedu viesť 
ktorýkoľvek z akcionárov Spoločnosti. 

 

Odsek 9.04. Zápisnica. Zápisnica z Valného zhromaždenia musí obsahovať: 

(a) obchodné meno a sídlo Spoločnosti; 

(b) miesto a čas konania Valného zhromaždenia; 

(c) meno predsedu Valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice 
a skrutátorov; 

(d) stručný opis prerokovania jednotlivých bodov Valného zhromaždenia; 

(e) rozhodnutia Valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania, pri každom bode 
programu Valného zhromaždenia; a 

(f) obsah prípadného protestu akcionára, člena Predstavenstva alebo Dozornej rady, ak 
o to protestujúci požiada. 

K zápisnici z Valného zhromaždenia sa pripoja návrhy a vyhlásenia predložené Valnému 
zhromaždeniu na prerokovanie. Listina prítomných je prílohou zápisnice z Valného 
zhromaždenia. 

Predstavenstvo zabezpečí vyhotovenie zápisnice z Valného zhromaždenia do tridsať (30) dní 
od jeho konania. Zápisnicu podpisuje zapisovateľ, predseda Valného zhromaždenia a dvaja 
zvolení overovatelia.  

V prípade, že sa podľa právnych predpisov alebo podľa rozhodnutia Predstavenstva vyžaduje 
vyhotovenie notárskej zápisnice o rozhodnutiach Valného zhromaždenia, Predstavenstvo je 
povinné zabezpečiť účasť notára na Valnom zhromaždení a zabezpečiť vyhotovenie notárskej 
zápisnice do tridsať (30) dní odo dňa konania Valného zhromaždenia. Zápisnice zo všetkých 
Valných zhromaždení musia byť archivované v Spoločnosti počas celej doby jej trvania. Pri 
zániku Spoločnosti bez právneho nástupcu ich Spoločnosť odovzdá príslušnému štátnemu 
archívu. 

Každý akcionár môže požiadať Predstavenstvo o vydanie kópie zápisnice alebo jej časti spolu 
s prílohami zápisnice za podmienok uvedených v § 189 ods. (2) Obchodného zákonníka. 

 

ČLÁNOK X. Rozhodovanie Valného zhromaždenia 

Odsek 10.01. Všeobecne. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní 
akcionári, vlastniaci akcie predstavujúce dve tretiny (2/3) základného imania Spoločnosti. 
Valné zhromaždenie rozhoduje o všetkých skutočnostiach, ktoré do jeho pôsobnosti zverujú 
Stanovy alebo zákon, jednomyseľne. V prípade, ak dôjde k prevodu Akcií na tretiu osobu, 
ktorá nie je Štátnym akcionárom ani Strategickým partnerom, v dôsledku čoho budú 
v Spoločnosti viac ako dvaja akcionári, bude Valné zhromaždenie rozhodovať o všetkých 
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skutočnostiach, ktoré do jeho pôsobnosti zverujú Stanovy alebo zákon, dvojtretinovou (2/3) 
väčšinou hlasov všetkých akcionárov. 

Odsek 10.02. Počet hlasov akcionára. Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom 
menovitej hodnoty jeho Akcií k výške základného imania Spoločnosti. Pri hlasovaní sa 
neprihliada na Akcie, s ktorými akcionár nemôže vykonávať hlasovacie právo. 

Odsek 10.03. Spôsob hlasovania. Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním na 
výzvu predsedu Valného zhromaždenia. Hlasuje sa odovzdaním hlasovacieho lístku alebo 
aklamáciou. Výsledok hlasovania oznamujú skrutátori predsedovi Valného zhromaždenia 
a zapisovateľovi. 

Odsek 10.04. Iné. O záležitostiach, ktoré neboli zaradené do navrhovaného 
programu rokovania Valného zhromaždenia, možno rozhodnúť len za účasti a so súhlasom 
všetkých akcionárov Spoločnosti. 

 

ČLÁNOK XI. Predstavenstvo 

Odsek 11.01. Všeobecne. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom Spoločnosti. 
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene Spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje 
Spoločnosť voči tretím osobám, pred súdmi, orgánmi štátnej správy alebo samosprávy a pred 
inými orgánmi. 

Odsek 11.02. Pôsobnosť. Predstavenstvo riadi činnosť Spoločnosti a rozhoduje 
o všetkých záležitostiach Spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi a Stanovami 
vyhradené do pôsobnosti Valného zhromaždenia alebo Dozornej rady, najmä: 

(a) zvoláva Valné zhromaždenie; 

(b) vykonáva uznesenia Valného zhromaždenia; 

(c) rozhoduje o použití rezervného fondu; 

(d) predkladá Dozornej rade návrhy na schválenie Vyhradených záležitostí podľa článku 
XIII., odseku 03, vrátane návrhov Strategického plánu podľa článku XIX.; 

(e) predkladá Valnému zhromaždeniu na schválenie: 

(i) návrhy na zmenu Stanov; 

(ii) návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania; 

(iii) riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú 
závierku, návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát Spoločnosti v súlade so 
Stanovami, vrátane návrhu výšky a spôsobu vyplatenia dividend a tantiém 
v lehotách určených v článku XX., odsek 05; 

(iv) jedenkrát ročne, spolu s riadnou individuálnou účtovnou závierkou, správu 
o podnikateľskej činnosti Spoločnosti a o stave jej majetku v lehotách určených 
v článku XX., odsek 05 Stanov, ktorá je zároveň súčasťou výročnej správy podľa 
osobitného predpisu; 

(v) návrh na zrušenie Spoločnosti;  

(vi) návrh opatrení na odstránenie straty Spoločnosti alebo predpokladanej straty 
prevyšujúcej 1/3 základného imania Spoločnosti; a 
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(vii) návrhy rozhodnutí týkajúce sa DSO, ktoré podliehajú predchádzajúcemu súhlasu 
Valného zhromaždenia podľa článku VIII., odsek 01(t) vyššie a ktoré boli 
predložené predstavenstvom DSO.  

(viii)návrhy rozhodnutí týkajúce sa SalesCo, ktoré podliehajú predchádzajúcemu 
súhlasu Valného zhromaždenia podľa článku VIII., odsek 01(u) vyššie a ktoré 
boli predložené predstavenstvom SalesCo;  

 

(f) predkladá Valnému zhromaždeniu a Dozornej rade najmenej raz ročne spolu s riadnou 
účtovnou závierkou informáciu o zásadných zámeroch obchodného vedenia 
Spoločnosti na budúce obdobie, ako aj o predpokladanom vývoji stavu majetku, 
financií a výnosov Spoločnosti; 

(g) predkladá na žiadosť a v lehote určenej Dozornou radou písomnú správu o stave 
podnikateľskej činnosti a o majetku Spoločnosti v porovnaní s predpokladaným 
vývojom; 

(h) zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva Spoločnosti a zodpovedá za vedenie 
účtovných kníh a účtovných záznamov Spoločnosti; 

(i) tiež je povinné bezodkladne informovať Dozornú radu o všetkých skutočnostiach, 
ktoré môžu podstatne ovplyvniť vývoj podnikateľskej činnosti a stav majetku 
Spoločnosti, najmä jej likviditu; 

(j) menuje do funkcie a odvoláva z funkcie Generálneho riaditeľa za podmienok 
uvedených v článku XV., odsek 03, dozerá na jeho činnosť, poveruje ho riadením 
Spoločnosti v rozsahu stanovených právomocí, povinností a zodpovedností; 

k) vykonáva akcionárske práva ohľadom DSO, za podmienky predchádzajúceho 
súhlasu Valného zhromaždenia, pokiaľ sa taký súhlas vyžaduje podľa článku VIII., 
odsek 01(t) vyššie.  

l) vykonáva akcionárske práva ohľadom SalesCo, za podmienky predchádzajúceho 
súhlasu Valného zhromaždenia, pokiaľ sa taký súhlas vyžaduje podľa článku VIII., 
odsek 01(u) vyššie.  

 

 

Odsek 11.03. Ochrana obchodného tajomstva. Predstavenstvo je povinné 
zabezpečiť zachovanie obchodného tajomstva a zamedziť úniku informácií a skutočností, 
ktorých prezradením by mohla Spoločnosti vzniknúť škoda, a všetci členovia Predstavenstva 
sú tiež povinní túto povinnosť dodržiavať. 

Odsek 11.04. Zloženie. Predstavenstvo Spoločnosti má piatich (5) členov, vrátane 
predsedu a podpredsedu Predstavenstva. 

Odsek 11.05. Voľba a odvolanie. Členov Predstavenstva volí a odvoláva Valné 
zhromaždenie. Valné zhromaždenie zároveň určuje, ktorý z členov Predstavenstva je 
predsedom Predstavenstva, resp. podpredsedom Predstavenstva. Funkčné obdobie členov 
Predstavenstva je štyri (4) roky. Opätovná voľba členov Predstavenstva je možná. 

Odsek 11.06. Kooptácia. Predstavenstvo, ktorého počet volených členov neklesol 
pod polovicu, môže vymenovať náhradných členov do najbližšieho zasadania Valného 
zhromaždenia. Najbližšie valné zhromaždenie náhradných členov Predstavenstva potvrdí 
alebo zvolí nových členov. 
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Odsek 11.07. Zánik funkcie. Ak sa člen Predstavenstva vzdá funkcie, je odvolaný 
alebo výkon jeho funkcie zanikne smrťou alebo sa skončí inak, musí Valné zhromaždenie do 
troch (3) mesiacov ustanoviť namiesto neho nového člena Predstavenstva, resp. 
Predstavenstvo musí menovať náhradného člena. Ak Spoločnosti hrozí škoda, je člen orgánu, 
ktorý sa vzdal funkcie, bol odvolaný alebo inak skončil výkon jeho funkcie, povinný 
upozorniť Spoločnosť, aké opatrenia treba urobiť na jej odvrátenie. 

Odvolanie člena Predstavenstva z funkcie je účinné dňom jeho odvolania Valným 
zhromaždením, pokiaľ v rozhodnutí Valného zhromaždenia o jeho odvolaní nie je uvedený 
neskorší termín účinnosti odvolania.  

Člen Predstavenstva sa môže funkcie člena Predstavenstva vzdať písomným prehlásením 
doručeným Predstavenstvu. V takom prípade je vzdanie sa funkcie účinné odo dňa prvého 
zasadnutia Predstavenstva, ktoré odstúpenie prejednalo alebo malo prejednať. Predstavenstvo 
je povinné prejednať jeho odstúpenie na najbližšom zasadaní po tom, čo sa o jeho odstúpení 
dozvedelo. V prípade, ak by vzdaním sa funkcie člena Predstavenstva klesol počet členov 
Predstavenstva pod polovicu a Predstavenstvo by teda nebolo oprávnené vymenovať 
náhradného člena Predstavenstva, bude v takom prípade vzdanie sa funkcie účinné až odo dňa 
prvého zasadnutia Valného zhromaždenia, ktoré odstúpenie prejednalo alebo malo prejednať. 

Odsek 11.08. Odborná starostlivosť. Členovia Predstavenstva sú povinní 
vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju 
s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami Spoločnosti a všetkých jej akcionárov 
v súlade s § 194 ods. 5, 6, 7, 8 a 9 Obchodného zákonníka. 

Odsek 11.09. Vzťah medzi Spoločnosťou a členmi Predstavenstva. Vzťah medzi 
Spoločnosťou a členmi Predstavenstva pri zariaďovaní záležitostí Spoločnosti sa spravuje 
primerane ustanoveniami o mandátnej zmluve na základe zmluvy o výkone funkcie člena 
Predstavenstva uzavretej medzi členmi Predstavenstva a Spoločnosťou. Uzavretie takejto 
zmluvy a jej obsah, vrátane spôsobu odmeňovania členov Predstavenstva, schvaľuje Valné 
zhromaždenie. 

Odsek 11.10. Zákaz kumulácie funkcií. Člen Predstavenstva nemôže byť členom 
Predstavenstva DSO ani osobou zodpovednou za riadenie distribučnej sústavy v rámci DSO. 

Odsek 11.11. Rozhodovanie Spoločnosti vo vzťahu k DSO. Pokiaľ bude 
Spoločnosť vykonávajúca práva akcionára v DSO vo vzťahu k DSO spĺňať podmienky 
vertikálne integrovaného podniku v zmysle Zákona o energetike, prípadne neskoršieho 
obdobného zákona nahradzujúceho tento zákon, Spoločnosť je povinná zabezpečiť 
nezávislosť DSO ako prevádzkovateľa distribučnej sústavy elektriny tým, že:  

 
(a) osoby zodpovedné za riadenie distribučnej sústavy v DSO sa priamo ani nepriamo 

nebudú podieľať na riadení činností výroby, prenosu a dodávky elektriny 
v Spoločnosti ani v SalesCo, 

 
(b) nebude rozhodovať o nakladaní s majetkom potrebným na prevádzkovanie, údržbu 

alebo rozvoj distribučnej sústavy pokiaľ takéto rozhodovanie nebude v súlade so 
Zákonom o energetike, prípadne iným neskorším obdobným zákonom nahrádzajúcim 
tento zákon.  

 
Odsek 11.12. Vyššieuvedené pravidlá nevylučujú, aby Spoločnosť implementovala 
vhodné mechanizmy, ktorými sa zabezpečí právo na ochranu majetku v DSO. 
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ČLÁNOK XII. Rozhodovanie Predstavenstva 

Odsek 12.01. Zasadnutia Predstavenstva. Predstavenstvo rozhoduje na 
zasadaniach Predstavenstva. Zasadanie Predstavenstva zvoláva a vedie predseda alebo ním 
poverený člen Predstavenstva podľa potreby, najmenej však jedenkrát mesačne. Predseda 
Predstavenstva je povinný zvolať zasadnutie Predstavenstva na žiadosť ktoréhokoľvek člena 
Predstavenstva tak, aby sa konalo najneskôr do siedmich (7) Pracovných dní od doručenia 
žiadosti. Zvolanie Predstavenstva vykonáva predseda Predstavenstva písomnou pozvánkou 
doručenou ostatným členom Predstavenstva poštou, faxom, kuriérom, e-mailom alebo osobne, 
najmenej sedem (7) Pracovných dní vopred. V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, 
miesto a program zasadania. Miestom zasadania Predstavenstva je sídlo Spoločnosti, pokiaľ 
všetci členovia Predstavenstva nesúhlasia s iným miestom. Ak všetci členovia Predstavenstva 
súhlasia, lehota siedmich (7) Pracovných dní nemusí byť dodržaná. 

Odsek 12.02. Uznášaniaschopnosť. Predstavenstvo je schopné uznášať sa, ak je na 
zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov, vrátane jedného (1) člena 
Predstavenstva menovaného Štátnym akcionárom. Ak sa žiadny člen Predstavenstva 
menovaný Štátnym akcionárom nezúčastní riadne zvolaného zasadnutia, bude toto zasadnutie 
odložené a zvolané v náhradnom termíne. Ak sa žiadny člen Predstavenstva menovaný 
Štátnym akcionárom nezúčastní riadne zvolaného náhradného zasadnutia Predstavenstva, 
uvedené požiadavky uznášaniaschopnosti sa v prípade náhradného zasadnutia nepoužijú 
a Predstavenstvo bude uznášaniaschopné v prípade, ak budú prítomní traja (3) členovia 
Predstavenstva bez ohľadu na to, kto ich menoval. Na prijatie uznesenia Predstavenstva je 
potrebný súhlas väčšiny prítomných členov. Predseda Predstavenstva nemá rozhodujúci hlas. 

Odsek 12.03. Rozhodnutia per rollam. Okrem zasadania Predstavenstva 
rozhodnutie Predstavenstva môže byť prijaté v prípadoch, ktoré nestrpia odklad, aj formou 
písomného hlasovania členov Predstavenstva mimo zasadania Predstavenstva („rozhodnutie 
per rollam“), ak s tým všetci členovia Predstavenstva vopred súhlasia. Oznámenie zaslané 
telexom, telegraficky, telefaxom, alebo cez e-mail sa bude tiež považovať za písomnú formu, 
pokiaľ bude príjem takejto správy následne potvrdený telefonicky. Na prijatie platného 
uznesenia Predstavenstva je potrebný súhlas väčšiny všetkých členov Predstavenstva, za 
podmienky uvedenej v článku XII., odsek 02. Ak sa niektorý člen Predstavenstva nevyjadrí 
v lehote, platí, že s návrhom nesúhlasí.  

Odsek 12.04. Zápisnica. Z rokovania Predstavenstva sa vyhotovuje zápisnica, ktorá 
musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti z rokovania, vrátane výsledkov hlasovania 
a presného znenia všetkých rozhodnutí. Zápisnicu podpisuje predseda Predstavenstva 
a zapisovateľ. Na žiadosť člena Predstavenstva sa do zápisnice zapíše aj jeho stanovisko 
odchylné od rozhodnutia Predstavenstva. Zápisnica musí byť archivovaná po celú dobu 
trvania Spoločnosti. Zápisnica musí byť doručená každému členovi Predstavenstva. Zápisnica 
musí obsahovať aj všetky rozhodnutia prijaté per rollam v čase od predchádzajúceho 
rokovania Predstavenstva. 

Odsek 12.05. Náklady. Náklady spojené so zasadnutiami a s ďalšou činnosťou 
Predstavenstva znáša Spoločnosť. 
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ČLÁNOK XIII. Dozorná rada 

Odsek 13.01. Všeobecne. Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom 
Spoločnosti. Dohliada na výkon pôsobnosti Predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej 
činnosti Spoločnosti. 

Odsek 13.02. Zvolanie mimoriadneho Valného zhromaždenia. V prípade zistenia 
závažných nedostatkov v hospodárení Spoločnosti Dozorná rada zvolá mimoriadne Valné 
zhromaždenie. Ustanovenia článku VIII., odsek 08, 09 a 10 budú platiť primerane pre spôsob 
zvolania mimoriadneho Valného zhromaždenia Dozornou radou. 

Odsek 13.03. Vyhradené záležitosti. Dozorná rada je oprávnená schváliť alebo 
zamietnuť: 

(a) pôvodný Strategický plán a jeho zmeny; 

(b) akékoľvek obchodné rozhodnutia v súvislosti so záležitosťou alebo sériou záležitostí, 
ktoré 

(1) nie sú výslovne uvedené v Strategickom pláne a ktoré majú alebo môžu mať 
hodnotu 5.000.000,- EUR (slovom: päť miliónov euro) alebo viac; alebo 

(2) sú výslovne uvedené v Strategickom pláne, avšak hodnota ktorých prekračuje 
alebo sa odchyľuje od sumy uvedenej v Strategickom pláne o 5.000.000,- EUR 
(slovom: päť miliónov euro) alebo viac; 

(c) založenie akéhokoľvek subjektu, ktorý by pri založení bol Dcérskou spoločnosťou, 
nadobudnutie akýchkoľvek obchodných podielov v akejkoľvek Dcérskej spoločnosti 
alebo spoločnosti, ktorá sa stane po akvizícii Dcérskou spoločnosťou, alebo nakladanie 
s akýmikoľvek obchodnými podielmi v akejkoľvek Dcérskej spoločnosti; 

(d) reorganizácia alebo podstatná zmena povahy či predmetu podnikateľskej činnosti 
Spoločnosti; 

(e) návrh na začatie konkurzného konania alebo podobného konania pri platobnej 
neschopnosti Spoločnosti alebo ktorejkoľvek Dcérskej spoločnosti; a 

(f) vymenovanie a odvolanie audítorov Spoločnosti; 

S výnimkou stanovenou v článku XIX., odsek 01, ak Dozorná rada neschváli Vyhradenú 
záležitosť, takáto Vyhradená záležitosť sa predloží Valnému zhromaždeniu. 

Odsek 13.04. Zákaz kumulácie funkcií. Člen Dozornej rady nesmie byť zároveň 
členom Predstavenstva, Generálnym riaditeľom, ani vedúcim zamestnancom priamo 
podriadeným Generálnemu riaditeľovi alebo Predstavenstvu. 

Odsek 13.05. Kontrolná úloha Dozornej rady. Dozorná rada overuje postupy vo 
veciach Spoločnosti a je oprávnená kedykoľvek nahliadnuť do účtovných dokladov, spisov 
a záznamov týkajúcich sa činnosti Spoločnosti a zisťovať stav Spoločnosti. Pritom kontroluje 
a Valnému zhromaždeniu predkladá závery a odporúčania týkajúce sa najmä: 

(a) plnenia úloh uložených Valným zhromaždením Predstavenstvu; 

(b) dodržiavania Stanov Spoločnosti a právnych predpisov pri činnosti Spoločnosti; 

(c) hospodárskej a finančnej činnosti Spoločnosti, účtovníctva, dokladov, účtov, stavu 
majetku Spoločnosti, jej záväzkov a pohľadávok. 
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Odsek 13.06. Preskúmanie účtovnej závierky. Dozorná rada preskúmava riadnu, 
mimoriadnu a konsolidovanú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát, 
a podáva o výsledku preskúmania správu Valnému zhromaždeniu. 

Odsek 13.07. Zloženie Dozornej rady. Dozorná rada má deväť (9) členov, vrátane 
predsedu Dozornej rady a podpredsedu Dozornej rady.  

Odsek 13.08. Voľba. Členov Dozornej rady volí a odvoláva Valné zhromaždenie. 
Ak má však Spoločnosť v čase voľby viac ako päťdesiat (50) zamestnancov v hlavnom 
pracovnom pomere, dve tretiny (2/3) členov Dozornej rady volí a odvoláva Valné 
zhromaždenie a jednu tretinu (1/3) zamestnanci Spoločnosti. Voľba členov Dozornej rady sa 
uskutočňuje o každom členovi Dozornej rady samostatne. Voľbu členov Dozornej rady 
zamestnancami zabezpečí Predstavenstvo v spolupráci s odborovou organizáciou podľa § 200 
ods. 5 a ods. 6 Obchodného zákonníka. 

Odsek 13.09. Funkčné obdobie. Funkčné obdobie členov Dozornej rady je štyri (4) 
roky. Ak v čase skončenia funkčného obdobia členov volených zamestnancami Spoločnosť 
má menej ako päťdesiat (50) zamestnancov, končí sa ich funkčné obdobie jeho uplynutím. 
Opätovná voľba člena Dozornej rady je možná. 

Odsek 13.10. Zánik funkcie. Ak sa člen Dozornej rady vzdá funkcie, je odvolaný 
alebo výkon jeho funkcie zanikne smrťou alebo sa skončí inak, musí Valné zhromaždenie, 
resp. zamestnanci Spoločnosti do troch (3) mesiacov ustanoviť namiesto neho nového člena 
Dozornej rady, resp. Dozorná rada musí menovať náhradného člena. Ak Spoločnosti hrozí 
škoda, je člen Dozornej rady, ktorý sa vzdal funkcie, bol odvolaný alebo inak skončil výkon 
jeho funkcie, povinný upozorniť Spoločnosť, aké opatrenia treba urobiť na jej odvrátenie. 

Odvolanie člen Dozornej rady z funkcie je účinné dňom jeho odvolania Valným 
zhromaždením, resp. zamestnancami Spoločnosti pokiaľ v rozhodnutí Valného zhromaždenia, 
resp. v rozhodnutí zamestnancov Spoločnosti o jeho odvolaní nie je uvedený neskorší termín 
účinnosti odvolania. 

 

Člen Dozornej rady sa môže funkcie člena Dozornej rady vzdať písomným prehlásením 
doručeným Dozornej rade. V takom prípade je vzdanie sa funkcie účinné odo dňa prvého 
zasadnutia Dozornej rady, ktorá odstúpenie prejednala alebo mala prejednať. Dozorná rada je 
povinná prejednať jeho odstúpenie na najbližšom zasadaní po tom, čo sa o jeho odstúpení 
dozvedela. V prípade, ak by vzdaním sa funkcie člena Dozornej rady klesol počet členov 
Dozornej rady pod polovicu a Dozorná rada by teda nebola oprávnená vymenovať náhradného 
člena Dozornej rady, bude v takom prípade vzdanie sa funkcie účinné až odo dňa prvého 
zasadnutia Valného zhromaždenia, ktoré odstúpenie prejednalo alebo malo prejednať. 

Odsek 13.11. Vzťah medzi Spoločnosťou a členmi Dozornej rady. Vzťah medzi 
Spoločnosťou a členmi Dozornej rady pri zariaďovaní záležitostí Spoločnosti sa spravuje 
primerane ustanoveniami o mandátnej zmluve na základe zmluvy o výkone funkcie člena 
Dozornej rady uzavretej medzi členmi Dozornej rady a Spoločnosťou. Uzavretie takejto 
zmluvy a jej obsah, vrátane spôsobu odmeňovania členov Dozornej rady schvaľuje Valné 
zhromaždenie. 

Odsek 13.12. Odborná starostlivosť. Členovia Dozornej rady sú povinní 
vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju 
s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami Spoločnosti a všetkých jej akcionárov 
primerane v súlade s § 194 ods. 5, 6, 7, 8 a 9 Obchodného zákonníka. 



 

29 
 

Odsek 13.13. Povinnosť mlčanlivosti. Členovia Dozornej rady sú povinný pri 
výkone svojej funkcie zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách a skutočnostiach, 
ktoré tvoria predmet obchodného tajomstva Spoločnosti alebo ktorých prezradenie tretím 
osobám by mohlo spôsobiť Spoločnosti škodu. 

Odsek 13.14. Účasť na Valnom zhromaždení. Členovia Dozornej rady sa 
zúčastňujú na Valnom zhromaždení a sú povinní oboznámiť Valné zhromaždenie 
s výsledkami svojej kontrolnej činnosti. Rozdielny názor členov Dozornej rady volených 
zamestnancami Spoločnosti a stanovisko menšiny členov Dozornej rady, ak títo o to 
požiadajú, sa oznámi Valnému zhromaždeniu spolu so závermi ostatných členov Dozornej 
rady. 

  

ČLÁNOK XIV. Rozhodovanie Dozornej rady 

Odsek 14.01. Zasadnutia Dozornej rady. Dozorná rada rozhoduje na zasadaniach 
Dozornej rady. Zasadania Dozornej rady zvoláva predseda Dozornej rady obvykle tri krát za 
kalendárny rok. Predseda Dozornej rady je povinný oznámiť zvolanie zasadnutia Dozornej 
rady na žiadosť ktoréhokoľvek člena Dozornej rady najneskôr do siedmich (7) Pracovných 
dní od doručenia žiadosti. Zvolanie Dozornej rady vykonáva predseda Dozornej rady 
písomnou pozvánkou doručenou ostatným členom Dozornej rady poštou, faxom, kuriérom, 
cez e-mail alebo osobne, najmenej sedem (7) Pracovných dní vopred. Pozvánku na zasadanie 
Dozornej rady zasiela predseda Dozornej rady na vedomie predsedovi Predstavenstva. 
V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, miesto a program rokovania. Miestom zasadania 
Dozornej rady je sídlo Spoločnosti, pokiaľ všetci členovia Dozornej rady nesúhlasia s iným 
miestom. Ak všetci členovia Dozornej rady súhlasia, lehota siedmich (7) Pracovných dní 
nemusí byť dodržaná. 

Odsek 14.02. Uznášaniaschopnosť. Dozorná rada je schopná uznášať sa, ak je na 
zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Dozorná rada rozhoduje 
nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých jej členov. Predseda Dozornej rady nemá 
rozhodujúci hlas.  

Odsek 14.03. Rozhodnutie per rollam. Okrem zasadania Dozornej rady 
rozhodnutie Dozornej rady môže byť prijaté v prípadoch, ktoré nestrpia odklad, aj formou 
písomného hlasovania členov Dozornej rady („rozhodnutia per rollam“), ak s tým všetci 
členovia Dozornej rady vopred súhlasia. Oznámenie zaslané telexom, telegraficky, telefaxom, 
alebo cez e-mail sa bude tiež považovať za písomnú formu, pokiaľ bude príjem takejto správy 
následne potvrdený telefonicky. Na prijatie platného uznesenia Dozornej rady je potrebný 
súhlas väčšiny všetkých jej členov. Ak sa niektorý člen Dozornej rady nevyjadrí v lehote, 
platí, že s návrhom nesúhlasí. 

Odsek 14.04. Zápisnica. Z rokovania Dozornej rady sa vyhotovuje zápisnica, ktorá 
musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti z rokovania, vrátane výsledkov hlasovania 
a presného znenia všetkých rozhodnutí. Zápisnicu podpisuje predseda Dozornej rady 
a zapisovateľ. V zápisnici sa uvedú aj stanoviská menšiny členov Dozornej rady, ak títo o to 
požiadajú; vždy sa uvedie rozdielny názor členov Dozornej rady zvolených zamestnancami 
Spoločnosti. Zápisnica musí byť archivovaná po celú dobu trvania Spoločnosti. Zápisnica 
musí byť doručená každému členovi Dozornej rady. Zápisnica musí obsahovať aj všetky 
rozhodnutia prijaté per rollam v čase od predchádzajúceho rokovania Dozornej rady. 
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Odsek 14.05. Náklady. Náklady spojené s výkonom činnosti Dozornej rady 
uhrádza Spoločnosť. 

ČLÁNOK XV. Generálny riaditeľ 

Odsek 15.01. Všeobecne. Generálny riaditeľ je najvyšší vedúci zamestnanec 
Spoločnosti. 

Odsek 15.02. Práva a povinnosti. Generálny riaditeľ je oprávnený konať v mene 
Spoločnosti v súlade s ustanoveniami Stanov a podľa pokynov a uznesení Valného 
zhromaždenia, Predstavenstva a Dozornej rady a v súlade s riadnou obchodnou praxou, 
a najmä: 

(a) vykonáva bežné obchodné vedenie Spoločnosti a zabezpečuje všetky jej prevádzkové 
a organizačné záležitosti; 

(b) zodpovedá za realizáciu obchodného plánu Spoločnosti a Strategického plánu; 

(c) vykonáva zamestnávateľské práva a zabezpečuje plnenie povinností Spoločnosti 
v zmysle pracovnoprávnych predpisov; 

(d) zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh 
a ostatných dokladov Spoločnosti; 

(e) zodpovedá za dodržiavanie všetkých platných predpisov a zákonov, ktoré sa týkajú 
činnosti Spoločnosti; 

(f) pripravuje návrhy a podklady pre rokovanie a rozhodovanie Predstavenstva; a 

(g) vykonáva ďalšie úlohy, ktorými ho poverí Predstavenstvo alebo Dozorná rada. 

Odsek 15.03. Pracovný pomer. Generálneho riaditeľa menuje a odvoláva 
Predstavenstvo. Bez ohľadu na predchádzajúce, pracovný pomer Generálneho riaditeľa so 
Spoločnosťou vznikne len na základe pracovnej zmluvy v súlade s platnými 
pracovnoprávnymi predpismi, pričom práva a povinnosti zamestnávateľa bude vo vzťahu ku 
Generálnemu riaditeľovi vykonávať Predstavenstvo. Spôsob odmeňovania Generálneho 
riaditeľa schvaľuje Predstavenstvo. 

Odsek 15.04. Zákaz kumulácie funkcií. Generálny riaditeľ nemôže byť členom 
Dozornej rady ani členom Predstavenstva DSO, členom Dozornej rady DSO, generálnym 
riaditeľom DSO, alebo osobou zodpovednou za riadenie DSO. 

 

ČLÁNOK XVI. Konanie a podpisovanie za Spoločnosť 

Odsek 16.01. Konanie. Vo všetkých veciach zaväzujúcich Spoločnosť sú v mene 
Spoločnosti oprávnený konať a Spoločnosť zaväzovať ktorýkoľvek dvaja členovia 
Predstavenstva spoločne. 

Odsek 16.02. Podpisovanie. Podpisovanie za Spoločnosť sa vykoná tak, že 
k vytlačenému alebo napísanému názvu Spoločnosti (prípadne odtlačku pečiatky 
Spoločnosti), menám a funkciám podpisujúcich pripoja osoby oprávnené konať v mene 
Spoločnosti svoj podpis. 
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ČLÁNOK XVII. Rezervný fond 

Odsek 17.01. Rezervný fond pri vzniku. Spoločnosť mala pri svojom vzniku 
rezervný fond vo výške 16,480,150 Eur (slovom: šestnásť miliónov štyristoosemdesiat tisíc 
stopäťdesiat eur). 

Odsek 17.02. Dopĺňanie rezervného fondu. Spoločnosť je povinná každoročne 
dopĺňať rezervný fond minimálne o sumu vo výške 10% z čistého zisku vyčísleného v riadnej 
účtovnej závierke, a to až do dosiahnutia výšky rezervného fondu rovnajúcej sa 20% 
základného imania Spoločnosti. O výške prídelu do rezervného fondu nad Stanovami 
stanovenú hranicu rozhoduje na návrh Predstavenstva Valné zhromaždenie. 

Odsek 17.03. Použitie rezervného fondu. Rezervný fond Spoločnosti sa používa na 
krytie strát Spoločnosti. O použití rezervného fondu rozhoduje Predstavenstvo po 
predchádzajúcom súhlase Dozornej rady, pričom dbá na záujmy Spoločnosti. 

 

ČLÁNOK XVIII. Rozdelenie zisku a úhrada strát Spoločnosti 

Odsek 18.01. Všeobecne. O rozdeľovaní zisku Spoločnosti rozhoduje Valné 
zhromaždenie na návrh Predstavenstva. 

Odsek 18.02. Zásady rozdelenia zisku. Do zrušenia Spoločnosti môže byť medzi 
akcionárov rozdelený vždy len čistý zisk: 

(a) znížený o prídely do rezervného fondu, prípadne ďalších fondov, ktoré Spoločnosť 
vytvára podľa zákona, a o neuhradenú stratu z minulých období; a 

(b) zvýšený o nerozdelený zisk z minulých období a fondy vytvorené zo zisku, ktorých 
použitie nie je v zákone ustanovené;  

pričom takto určený čistý zisk sa použije na rozdelenie na dividendy a tantiémy; tým nie je 
vylúčené, aby Valné zhromaždenie rozhodlo, že časť zisku sa použije na zvýšenie základného 
imania Spoločnosti. Zisk určený na rozdelenie medzi akcionárov sa rozdelí spôsobom 
uvedeným v článku VI., odsek 02. 

Odsek 18.03. Obmedzenie rozdelenia zisku. Spoločnosť nemôže rozdeliť medzi 
akcionárov čistý zisk alebo iné vlastné zdroje Spoločnosti, ak vlastné imanie zistené podľa 
schválenej riadnej účtovnej závierky je alebo by bolo v dôsledku rozdelenia zisku nižšie ako 
hodnota základného imania spolu s rezervnými fondmi, ktoré podľa zákona alebo stanov 
nesmie Spoločnosť použiť na plnenie akcionárom. 

Odsek 18.04. Úhrada strát. O spôsobe úhrady strát Spoločnosti, ktoré vznikli 
v uplynulom obchodnom roku rozhoduje Valné zhromaždenie na návrh Predstavenstva. 

Odsek 18.05. Vytváranie ďalších fondov. Spoločnosť môže vytvárať v súlade 
s právnymi predpismi ďalšie fondy a prispievať do nich zo svojho čistého zisku sumou, ktorej 
definitívna výška podlieha schváleniu rozdelenia zisku Valným zhromaždením. Spôsob 
použitia týchto fondov určujú vnútorné pravidlá schválené Predstavenstvom. 
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ČLÁNOK XIX. Strategický plán 

Odsek 19.01. Strategický plán. Predstavenstvo pripraví na schválenie Dozornou 
radou kompletný Strategický plán na nadchádzajúce účtovné obdobia, ktorý predloží 
Dozornej rade najmenej dvadsať (20) Pracovných dní pred skončením príslušného účtovného 
obdobia. Každý Strategický plán musí obsahovať najmenej nasledovné položky: 

(a) správu o činnosti Spoločnosti počas príslušného účtovného obdobia; a 

(b) projektovanú súvahu, výkaz ziskov a strát a výkaz cash-flow, vrátane odhadu 
požiadaviek na obežný kapitál a investičné výdavky týkajúce sa najväčších položiek 
alebo projektov spolu s podkladovými detailmi. 

Predstavenstvo môže taktiež predložiť návrhy týkajúce sa akýchkoľvek iných Vyhradených 
záležitostí alebo záležitostí, ktoré považuje Predstavenstvo za potrebné, aby boli prerokované 
v Dozornej rade. S cieľom predísť akýmkoľvek pochybnostiam, Strategický plán nebude 
považovaný za prevádzkový rozpočet. 

Ak Dozorná rada vznesie námietky voči Strategickému plánu, je povinná ich predložiť 
Strategickému partnerovi a Predstavenstvu, ktorí dané námietky v dobrej viere zvážia. 
Najneskôr pätnásť (15) Pracovných dní po oznámení námietok môžu Strategický partner 
a Predstavenstvo poskytnúť Dozornej rade zrevidovaný Strategický plán. Ak po uplynutí tejto 
lehoty nebude Strategický plán alebo zrevidovaný Strategický plán schválený Dozornou 
radou, predloží ho Predstavenstvo na schválenie alebo zamietnutie Valnému zhromaždeniu. 

 

ČLÁNOK XX. Účtovné obdobie a účtovná závierka 

Odsek 20.01. Účtovné obdobie. Účtovným obdobím Spoločnosti je kalendárny rok, 
začínajúci 1. januárom a končiaci 31. decembrom. 

Odsek 20.02. Účtovníctvo. Spoločnosť vedie predpísaným spôsobom a v súlade s 
právnymi predpismi svoje účtovníctvo. Za riadenie účtovníctva zodpovedá Predstavenstvo, 
ktoré zabezpečuje overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej 
závierky za príslušný rok audítorom vymenovaným Dozornou radou podľa článku XIII., 
odsek 03(f). Dozorná rada prerokuje riadnu individuálnu účtovnú závierku, mimoriadnu 
individuálnu účtovnú závierku a konsolidovanú účtovnú závierku. 

Odsek 20.03. Sústava informácií. Spoločnosť vytvára sústavu informácií 
predpísanú právnymi predpismi a poskytuje údaje o svojej činnosti orgánom ustanoveným 
týmito predpismi. 

Odsek 20.04. Účtovné závierky. Zostavenie riadnej individuálnej účtovnej závierky, 
mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, konsolidovanej účtovnej závierky a návrhu na 
rozdelenie zisku alebo úhrady strát, vrátane návrhu na výšku a spôsob vyplácania dividend 
a tantiém, zabezpečuje Predstavenstvo. Riadna individuálna účtovná závierka, mimoriadna 
individuálna účtovná závierka a konsolidovaná účtovná závierka musí byť zostavená 
spôsobom zodpovedajúcim všeobecne záväzným právnym predpisom a zásadám vedenia 
účtovníctva tak, aby poskytovala úplné informácie o majetkovej a finančnej situácii, v ktorej 
sa Spoločnosť nachádza a o výške dosiahnutého zisku alebo strát, ktoré vznikli v uplynulom 
roku. 



 

33 
 

Odsek 20.05. Termíny na predloženie účtovnej závierky. Zostavenú riadnu 
individuálnu účtovnú závierku a konsolidovanú účtovnú závierku spolu s uvedenými návrhmi 
predloží Predstavenstvo najneskôr do 15. marca každého roku Audítorovi na overenie a potom 
najneskôr do 30. apríla príslušného kalendárneho roka Dozornej rade na prerokovanie. 
Audítorom overenú a Dozornou radou preskúmanú závierku potom Predstavenstvo predloží 
spolu so správou audítora Valnému zhromaždeniu, ktoré musí byť zvolané najneskôr do 30. 
júna príslušného kalendárneho roka. Dozorná rada zároveň predloží Valnému zhromaždeniu 
správu o výsledku svojho preskúmania. Táto závierka sa zasiela akcionárom, ktorí vlastnia 
Akcie na meno najmenej tridsať (30) dní pred dňom konania Valného zhromaždenia. 

Odsek 20.06. Výročná správa. Spoločnosť je povinná po schválení Valným 
zhromaždením zverejniť výročnú správu, obsahom ktorej sú aj vybrané údaje z riadnej 
individuálnej účtovnej závierky v zmysle príslušných právnych predpisov. 

ČLÁNOK XXI. Zmena a doplnenie Stanov 

Odsek 21.01. Všeobecne. O dopĺňaní a zmene Stanov rozhoduje Valné 
zhromaždenie v súlade s ustanovením článku X., odsek 01. Spôsob oboznamovania 
akcionárov s návrhom znenia Stanov je bližšie uvedený v článku VIII., odsek 09 a 10. 

Odsek 21.02. Notár. Pre prijatie doplnkov alebo zmien Stanov je nutná prítomnosť 
notára, ktorý o rozhodnutí Valného zhromaždenia vyhotoví notársku zápisnicu. 

Odsek 21.03. Zápis zmien v obchodnom registri. Ak sa doplnením alebo zmenou 
Stanov zmenia skutočnosti zapísané v obchodnom registri, je Predstavenstvo povinné bez 
zbytočného odkladu podať návrh na zápis zmien do obchodného registra. 

 

ČLÁNOK XXII. Povinnosť poskytnúť informácie 

Odsek 22.01. Poskytovanie informácií akcionárom. Spoločnosť bude pravidelne a 
riadne informovať akcionárov o svojej finančnej situácii a o všetkých ostatných dôležitých 
otázkach Spoločnosti. Všetky oznámenia Spoločnosti akcionárom a orgánom Spoločnosti sa 
považujú za platne vykonané, ak boli odoslané doporučenou poštou s doručenkou (i) na adresy 
akcionárov vedených v evidencii zaknihovaných cenných papierov ustanovenej Zákonom 
o cenných papieroch, alebo (ii) na adresy orgánov Spoločnosti (v sídle Spoločnosti). 

Odsek 22.02. Oznámenia akcionárov Spoločnosti. Všetky oznámenia akcionárov a 
orgánov Spoločnosti sa považujú za platne vykonané pokiaľ boli odoslané doporučenou poštou 
s doručenkou na adresu Spoločnosti uvedenej v obchodnom registri. 

Odsek 22.03. Poskytovanie informácií tretím osobám. Oznámenia Spoločnosti 
tretím osobám sa zverejňujú na verejne prístupnej úradnej tabuli v sídle Spoločnosti a 
spôsobom stanoveným Obchodným zákonníkom. 

 

ČLÁNOK XXIII. Zrušenie, likvidácia a zánik Spoločnosti 

Odsek 23.01. Všeobecne. Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu Spoločnosti 
z Obchodného registra. Zániku Spoločnosti predchádza jej zrušenie s likvidáciou alebo bez 
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likvidácie. O zrušení Spoločnosti rozhoduje Valné zhromaždenie, pokiaľ z právnych 
predpisov nevyplýva inak. 

Odsek 23.02. Zrušenie Spoločnosti bez likvidácie. Spoločnosť sa zrušuje bez 
likvidácie v prípadoch, keď: 

(a) Valné zhromaždenie rozhodne o zlúčení alebo splynutí Spoločnosti a celé jej 
imanie prechádza na právneho nástupcu (§ 218a až 218l Obchodného zákonníka); 

(b) Valné zhromaždenie rozhodne o rozdelení Spoločnosti a celé jej imanie prechádza 
na právnych nástupcov(§ 218m až 218p Obchodného zákonníka); 

Likvidácia sa takisto nevyžaduje, ak Spoločnosť nemá žiaden majetok alebo ak sa 
zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz 
zrušený z dôvodu, že majetok úpadcu nestačí na úhradu výdavkov a odmenu správcu 
konkurznej podstaty, alebo ak bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku, 
alebo ak bol konkurz zrušený pre nedostatok majetku alebo ak po ukončení konkurzného 
konania nezostane Spoločnosti žiaden majetok. 

Vo veciach neupravených Stanovami sa pri zrušení Spoločnosti bez likvidácie použijú 
ustanovenia § 218a až § 218p Obchodného zákonníka.  

Odsek 23.03. Likvidácia Spoločnosti. Likvidácia Spoločnosti sa vyžaduje 
v prípadoch, keď: 

(a) celé imanie zrušenej Spoločnosti neprechádza na právneho nástupcu; 

(b) po ukončení konkurzného konania zostal Spoločnosti majetok;  

(c) o zrušení a likvidácii rozhodol súd na návrh štátneho orgánu alebo osoby, ktorá 
osvedčí právny záujem; alebo 

(d) o zrušení Spoločnosti rozhodlo Valné zhromaždenie. 

Ak Spoločnosť zaniká s likvidáciou, na základe návrhu Predstavenstva určí Valné 
zhromaždenie likvidátora.  

Na postup pri likvidácii Spoločnosti sa použijú ustanovenia §70 až §75a Obchodného 
zákonníka a § 219 až 220a Obchodného zákonníka. 

 

ČLÁNOK XXIV. Všeobecné a záverečné ustanovenia 

Odsek 24.01. Zákaz konkurencie. Ustanovenie §196 Obchodného zákonníka sa 
vzťahuje na všetkých členov Predstavenstva, Dozornej rady, Generálneho riaditeľa a všetkých 
vedúcich zamestnancov, ktorí sú priamo podriadení Generálnemu riaditeľovi.  

Odsek 24.02. Zmluvy medzi Prepojenými osobami. Na vylúčenie pochybností, 
Zmluvy medzi Prepojenými osobami môže Spoločnosť a jej Dcérske spoločnosti, bez ohľadu 
na ich hodnotu, uzatvárať len za podmienok obvyklých v bežnom obchodnom styku. 
Akcionárom a Dozornej rade musia byť poskytnuté podrobnosti o všetkých Zmluvách medzi 
Prepojenými osobami a jednotliví členovia Predstavenstva, Dozornej rady a akcionári na 
základe žiadosti obdržia odôvodnene požadované informácie týkajúce sa takýchto Zmlúv 
medzi Prepojenými osobami. Strana uzatvárajúca Zmluvu medzi Prepojenými osobami 
oznámi túto skutočnosť predsedovi Dozornej rady, ktorý bude tieto informácie štvrťročne 
predkladať Dozornej rade. 
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Odsek 24.03. Vzťahy vo vnútri Spoločnosti. Vznik, právne pomery a zánik 
Spoločnosti, ako aj vzťahy vnútri Spoločnosti sa riadia príslušnými právnymi predpismi 
Slovenskej republiky. 

Odsek 24.04. Neplatnosť ustanovení Stanov. V prípade, že sa niektoré ustanovenia 
Stanov stanú neplatné, neúčinné alebo sporné v dôsledku rozporu s platným právnym poriadkom 
alebo v dôsledku zmeny Stanov alebo v prípade chýbajúceho ustanovenia, zostávajú všetky 
ostatné ustanovenia Stanov takouto skutočnosťou nedotknuté. Namiesto dotknutých ustanovení 
Stanov nastupuje zodpovedajúce ustanovenie všeobecne záväzných právnych predpisov platných 
a účinných v Slovenskej republike, ktoré svojim obsahom a účelom najlepšie vystihuje 
zamýšľaný účel Stanov alebo v prípade, že sa takéto ustanovenie v právnom predpise 
nenachádza, bude prijatá úprava, ktorá najlepšie zodpovedá obchodným zámerom akcionárov. 

Odsek 24.05. Účinnosť. Tieto Stanovy boli schválené na mimoriadnom Valnom 
zhromaždení dňa [•] a týmto dňom nadobúdajú platnosť a účinnosť. 

 

V Košiciach dňa [•] 

 

 

 

 

.....................................................                                     ........................................................... 

Thomas Jan Hejcman                                                        Ing. Vladimír Dolný 

predseda predstavenstva                                                   podpredseda predstavenstva 
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PRÍLOHA B 
Zmluva medzi Ministerstvom a FNM 

 

 

 



r-----........ -.._..,..~------:--------------

~ 

Zmluva o prevode výkonu práv a povinností akcionára 

uzatvorená na základe ustanovenia § 47d, ods. 2 zákona č. 92/1991 Zb. o 
podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov 

Čl. l 

Zmluvné strany 

1. Fond národného majetku Slovenskej republiky 
Drieňová 27, Bratislava, zastúpený 
PhDr. Milanom Schmidtom, podpredsedom výkonného výboru 
Ing. Annou Bubeníkovou, členkou výkonného výboru 
(ďalej len "fond11

) 

2. Ministerstvo hospodárstva SR 
Mierová 19, Bratislava, zastúpený 
Ing. Ľubomírom Harachom, ministrom 
(ďalej len "ministerstvo") 

Čl. ll 

Predmet zmluvy 

Predmetom zmluvy je, v zmysle ustanovení § 10 ods.2 písm.a) a § 47d ods.2 
zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"), prevod 
výkonu práv a povinností akcionára v akciovej spoločnosti Východoslovenská 
energetika . a. s. so sídlom v Košiciach (ďalej len "spoločnost'") , v ktorej má fond 
majetkovú účasť. 



Čl. 111 

Práva a povinnosti ministerstva 

Ministerstvo pri výkone práv a povinností akcionára bude v súlade s touto zmluvou: 

1. vykonávať v rozsahu majetkovej účasti fondu práva a povinnosti akcionára, ktoré 
vyplývajú pre fond z ustanovení Obchodného zákonníka a stanov spoločnosti, s 
výnimkou práva previesť a založiť akcie, práva na podiel na zisku spoločnosti , 
ktorý valné zhromaždenie určilo na rozdelenie, práva na výnosy z prípadného 
predaja akcií a práva na podiel na likvidačnom zostatku v prípade zrušenia 
spoločnosti s likvidáciou, 

2. s odbornou starostlivosťou vykonávať všetky úkony, ktoré sú potrebné na výkon 
práv a povinností akcionára a zachovanie práv fondu spojených s akciami, 

3. povinné písomne požiadať fond o vystavenie plnomocenstva na zastupovanie na 
valnom zhromaždení minimálne 5 pracovných dní pred jeho konaním, vrátane 
predloženia všetkých materiálov podl'a bodov programu valného zhromaždenia, 

4. zápisnicu o konaní valného zhromaždenia zasielať fondu do 1 O dní od jej 
vyhotovenia v záujme zabezpečenia práv fondu spojených s akciami, 

5. ak je na programe rokovania valného zhromaždenia zmena výšky 
základného imania spoločnosti, predloží fondu podklady v plnom rozsahu 
najneskôr 15 pracovných dní pred konaním valného zhromaždenia, za účelom 
rozhodnutia prezídia a výkonného výboru FNM SR o postupe a hlasovaní na 
valnom zhromaždení, ~-----~~----------· · · ··· ----··-----· ·- ------
.. ____ .~~--- -~ - - - . . ~--- ,. ····· 

6. pravidelne polročne predkladať fondu vždy do 30-eho dňa po uplynutí 
sledovaného obdobia písomnú správu o postupe ministerstva pri výkone práv a 
povinností akcionára a o hospodárskej činnosti spoločnosti formou zasielania 
účtovných výkazov (súvaha v plnom znení, výkaz zistov a strát, stav záväzkov a 
pohl'adávok), 

7. na základe písomnej žiadosti predkladať fondu podklady vo vzťahu k právam 
fondu uvedeným v ods.1tohto článku, najneskôr do 1 O dní od obdržania žiadosti, 

8. pri . výkone práv a povinností využívať všetky nástroje na zabezpečenie 
efektívneho výkonu a výsledkov podnikania spoločnosti, 



Čl. IV 

Práva a povinnosti fondu 

Fond v súlade s touto zmluvou: 

1. je . povinný vystaviť ministerstvu písomné plnomocenstvo na základe jeho 
písomnej žiadosti v súlade s čl. 111 ods.3 za účelom výkonu práv a povinností 
akcionára na valnom zhromaždení spoločnosti, najneskôr tretí pracovný deň 
odo dňa doručenia žiadosti. 

2. oznámi ministerstvu rozhodnutie príslušného orgánu fondu o postupe a hlasovaní 
na valnom zhromaždení podl'a čl. 111, ods.5, najneskôr 2 pracovné dni pred 
konaním valného zrhomaždenia, 

3. sa zaväzuje nevykonávať také úkony, ktoré by ministerstvu sťažovali resp. 
znemožňovali výkon práv a povinností akcionára podl'a· tejto zmluvy. 

Čl. v 

Všeobecné ustanovenia 

1. Za výkon práv a povinností akcionára spojených s účasťou na valných 
zhromaždeniach spoločnosti , podl'a tejto zmluvy, neprislúcha ministerstvu 
náhrada nákladov. 

2. Minist.erstvo nemôže splnomocniť na výkon práv a povinností akcionára v súlade 
s touto zmluvou iný subjekt. 

3. Ministerstvo v žiadosti podl'a čl. 111, ods. 3 určí osobu, ktorú fond splnomocní na 
výkon práv a povinností akcionára na valnom zhromaždení. Touto osobou môže 
byť len pracovník ministerstva. 

4. Právne vzťahy zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 



Čl. Vl 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Jej trvanie môže byť obmedzené len 
na základe zákona. 

2. Táto zmluva môže byť zmenená alebo doplnená len písomnou formou po dohode 
zmluvných strán. 

3. Zmluva zanikne predajom celého rozsahu majetkovej účasti fondu. 

4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami. 

5. Zmluva je vyhotovená v 6 vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán 
obdrží 3 vyhotovenia. 

v Bratislave dňa 1 R .Q{. ~irmz V Bratislave dňa 

Za min~stvo:

··················· ·

Za fond: 

fond národné~ maielkn ";F ,., 
brieňov 'l 111 ~ ) 

R?. l o 1 ll f atisW~ J 
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PRÍLOHA C 
Stanovy DSO



  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

STANOVY 
 
 
 
 

AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI 
 
 

VÝCHODOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ, A.S. 
 
 
 
 

so sídlom 
 
 
 
 

Mlynská 31 
042 91 Košice 

Slovenská republika 
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Článok I.  

DEFINÍCIE 
 

1. Definície. Pokiaľ v týchto Stanovách nie je uvedené inak, pojmy začínajúce veľkým 
písmenom majú tento význam: 

Akcie znamenajú zaknihované akcie Spoločnosti na meno: 10 kusov 
s menovitou hodnotou 3 320,00 EUR (slovom: tritisíc  tristodvadsať 
EUR), jeden kus s menovitou hodnotou 432 782 315,00 EUR 
(slovom: štyristotridsaťdva miliónov sedemstoosemdesiatdva tisíc 
tristopätnásť EUR) a jeden kus s menovitou hodnotou 4 920 000,00 
EUR (slovom: štyri milióny deväťstodvadsať tisíc EUR); pričom na 
každých 3 320,00 EUR (slovom: tritisíc tristodvadsať EUR;) 
menovitej hodnoty príslušnej akcie pripadá jeden hlas na Valnom 
zhromaždení alebo akékoľvek akcie, ktoré budú vydané neskôr, 
alebo ktoré takéto akcie alebo ich časť nahradia a ktoré kedykoľvek 
budú predstavovať základné imanie Spoločnosti. 

Člen Dozornej rady  znamená člen Dozornej rady Spoločnosti. 

Člen Predstavenstva  znamená člen Predstavenstva Spoločnosti. 

Dcérska spoločnosť znamená akúkoľvek právnickú osobu, ktorá je priamo alebo 
nepriamo Kontrolovaná Spoločnosťou. 

Dozorná rada znamená dozornú radu Spoločnosti založenú podľa článku XIV. 

Euro znamená úradnú menu členských krajín zúčastnených v Tretej etape. 

FNM znamená Fond národného majetku Slovenskej republiky. 

Generálny riaditeľ znamená najvyššieho vedúceho zamestnanca Spoločnosti ako je 
uvedené v článku XVI. 

Kontrola znamená vo vzťahu k akejkoľvek osobe, oprávnenie priamo alebo 
nepriamo riadiť alebo ovplyvňovať riadenie takejto osoby, buď na 
základe vlastníctva viac ako 50% akcií, viac ako 50% iných cenných 
papierov s právom hlasovať, spoločenskej zmluvy alebo inej zmluvy 
o majetkovej účasti na základe ktorej majetková účasť predstavuje 
viac ako 50% základného imania alebo majetku príslušnej osoby 
alebo na základe iných skutočností, pričom “Kontrolovať“ znamená 
vykonávať vo vzťahu k akejkoľvek osobe Kontrolu. 

Kontrolovaná znamená akúkoľvek osobu, v ktorej iná osoba vykonáva Kontrolu. 

Ministerstvo znamená Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. 

Obchodný plán znamená obchodný plán Spoločnosti, ktorý obsahuje projektovanú 
súvahu, výkaz ziskov a strát a výkaz cash-flow, vrátane odhadu 
požiadaviek na obežný kapitál a investičné výdavky týkajúce sa 
najväčších položiek alebo projektov spolu s podkladovými detailmi 

Obchodný zákonník znamená zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, 
Obchodný zákonník. 

Oddelené činnosti znamenajú akékoľvek transakcie, ktoré sú uzatvorené alebo ktoré 
majú byť uzatvorené zo strany Spoločnosti ohľadom prevádzky, 
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údržby alebo rozvoja distribučnej sústavy ohľadne ktorých  

(a) Zákon o energetike požaduje nezávislosť Spoločnosti od VSE 
v rozhodovacích právomociach; alebo 

(b) ohľadom ktorých je Spoločnosť povinná zachovávať dôvernosť 
podľa Zákona o energetike a nie je ich oprávnená sprístupniť VSE. 

Pracovný deň znamená deň, v ktorý sú banky otvorené v Slovenskej republike, 
s výnimkou sobôt a nedieľ. 

Predstavenstvo znamená predstavenstvo Spoločnosti ako je uvedené v článku XII. 

Predstavenstvo VSE znamená predstavenstvo VSE kreované v súlade so Stanovami VSE a 
príslušnými ustanoveniami slovenského práva. 

Prepojená osoba znamená v súvislosti s akoukoľvek osobou, akúkoľvek inú osobu, 
ktorá priamo alebo nepriamo, prostredníctvom jedného alebo 
viacerých sprostredkovateľov, Kontroluje, je Kontrolovaná alebo je 
pod spoločnou Kontrolou s danou osobou. Ak jedna osoba priamo 
vlastní viac ako päťdesiat percent (50%) základného imania, cenných 
papierov s právom hlasovať alebo obchodných podielov inej osoby, 
takáto osoba sa považuje za prepojenú osobu. 

Sk znamená Slovenská koruna, zákonná mena Slovenskej republiky. 

Spoločnosť znamená Východoslovenská distribučná, a.s., akciová spoločnosť, 
založená a existujúca podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, 
so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36 599 361, zapísaná 
v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sa, vložka č. 
1411/V.   

Stanovy sú stanovy Spoločnosti v znení prípadných zmien schválených 
Valným zhromaždením Spoločnosti. 

Stanovy VSE sú stanovy VSE v znení prípadných zmien schválených Valným 
zhromaždením VSE. 

Strana znamená Ministerstvo, FNM alebo Strategického partnera alebo ich 
prípadných nástupcov. 

Strategický partner znamená RWE Energy Aktiengesellschaft, akýkoľvek nástupca alebo 
akákoľvek Prepojená osoba, ktorá riadne nadobudne všetky akcie 
Strategického partnera. 

Strategický plán znamená výhľadový podnikateľský plán na prevádzku a vedenie 
Spoločnosti tak, ako je uvedené v článku XX. 

Tretia etapa znamená tretiu etapu Európskej hospodárskej a menovej únie podľa 
Zmluvy o vytvorení Európskeho spoločenstva v znení neskorších 
dodatkov. 

Určujúca osoba znamená medzinárodne uznávanú účtovnícku spoločnosť, spoločnosť 
manažérskych konzultantov, audítorskú spoločnosť alebo investičnú 
banku schválenú uznesením Valného zhromaždenia za predpokladu 
predchádzajúceho súhlasu Valného zhromaždenia VSE, alebo ak 
takýto súhlas Valného zhromaždenia s predchádzajúcim súhlasom 
Valného zhromaždenia VSE nie je udelený do štyridsiatich (40) dní 
od doručenia oznámenia akejkoľvek Strany ostatným Stranám 
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vyzývajúceho na schválenie takéhoto uznesenia, osoba vybratá na 
základe žiadosti ktorejkoľvek Strany prezidentom Institute of 
Chartered Accountants in England and Wales. 

Valné zhromaždenie znamená valné zhromaždenie Spoločnosti, zložené a konané v súlade 
s článkom X. a XI. a relevantnými ustanoveniami slovenského práva. 

Valné zhromaždenie 
VSE 

znamená valné zhromaždenie VSE, zložené a konané v súlade so 
Stanovami VSE a relevantnými ustanoveniami slovenských zákonov. 

Verejná ponuka znamená ponuku akcií, vymeniteľných dlhopisov alebo iných 
cenných papierov alebo investičných nástrojov, ktoré poskytujú ich 
majiteľovi práva spojené s akciami, neurčitému okruhu vopred 
neurčených osôb prostredníctvom umiestnenia cenných papierov na 
kapitálový trh. 

VSE znamená Východoslovenská energetika a.s., akciová spoločnosť, 
založená a existujúca podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, 
so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, Slovenská republika, IČO 36 
211 222, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, 
Oddiel Sa, vložka číslo 1203/V. 

Vyhradené 
záležitosti 

znamená vyhradené záležitosti Dozornej rady tak, ako je uvedené v 
odseku XIV.3. 

Zákon o cenných 
papieroch 

znamená zákon SR č. 566/2001 Z.z.  o cenných 
papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, v aktuálnom znení. 

Zákon o energetike znamená zákon SR č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, v aktuálnom znení. 

Zmluva medzi 
Prepojenými 
osobami 

znamená akúkoľvek zmluvu, vrátane jej dodatkov, bez ohľadu na jej 
formu, medzi Spoločnosťou a ktoroukoľvek z jej Prepojených osôb 
na jednej strane a Strategickým partnerom alebo akýmkoľvek 
akcionárom alebo akýmkoľvek z ich nástupcov alebo ich Prepojenou 
osobou na druhej strane. 

 
2. Výklad. Pokiaľ z kontextu Stanov nevyplýva niečo iné platí, že: 

(a) Odkaz na ustanovenie právneho predpisu alebo zmluvy je odkazom na takéto 
ustanovenie v znení všetkých neskorších dodatkov. Pokiaľ nie je uvedené inak, 
každý odkaz na právny predpis je odkazom na právny predpis Slovenskej 
republiky. 

(b) Odkaz na článok alebo odsek je odkazom na článok alebo odsek Stanov.  
(c) Definície vyššie uvedené v jednotnom čísle sa vzťahujú aj na príslušné tvary 

v množnom čísle a naopak. 
(d) Nadpisy článkov alebo odsekov v Stanovách sú uvedené len pre orientáciu. Nie sú 

súčasťou Stanov a v žiadnom prípade nemajú vplyv na význam a interpretáciu 
týchto Stanov. 
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Článok II.  
OBCHODNÉ MENO SPOLOČNOSTI 

 
1. Obchodné meno. Obchodným menom Spoločnosti je: Východoslovenská distribučná, 

a.s. 
 
 

Článok III.  
ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 
1.  Sídlo. Sídlo Spoločnosti je Mlynská 31, 042 91 Košice, Slovenská republika. 
2.  Zápis v obchodnom registri. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného 

súdu Košice I, oddiel Sa, vložka číslo 1411/V, pod identifikačným číslom (IČO): 36 
599 361. Spoločnosť je oprávnená vykonávať podnikateľskú činnosť vo vlastnom mene a 
na vlastný účet na celom území Slovenskej republiky. 

3.  Trvanie Spoločnosti. Spoločnosť je založená na neurčitý čas. 
 
 

Článok IV.  
AKCIONÁR  

 
1. Akcionár. Jediným akcionárom Spoločnosti je: Východoslovenská energetika a.s., so 

sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice.  
 
 

Článok V.  
PREDMET PODNIKANIA SPOLOČNOSTI 

 
1. Predmet podnikania. Predmetom podnikania Spoločnosti je:  

- Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu   
   voľných živností 
- Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)   
   v rozsahu voľných živností 
- Distribúcia elektriny 
- Prenájom hnuteľných vecí, strojov, prístrojov, zariadení a dopravných prostriedkov 
- Poskytovanie elektronických komunikačných sietí a poskytovanie elektronických 

komunikačných služieb 
- Montáž určených meradiel 
- Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu: 
    - Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a 

elektrotechnikov na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky 
   skupina E1 -  technické zariadenia elektrické bez obmedzenia napätia vrátane 

bleskozvodov, trieda A - objekty bez nebezpečenstva výbuchu                       
-    Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov 

- Počítačové služby 
- Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení         

elektrických                                                                                                                                                 
Oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: 

 OU oprava a údržba 
 R    rekonštrukcia 
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 M   montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky 
         V rozsahu: 
         E1  technické zariadenia elektrické bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov     
         Triedy objektov:  
         A   objekty bez nebezpečenstva výbuchu 
         B   objekty s nebezpečenstvom výbuchu 

- Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových 
v prevádzke 

    Oprava vyhradených technických zariadení tlakových v rozsahu:                                                             
      M   montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky 
V rozsahu: 
technické zariadenia tlakové skupina A 
b1  tlakové nádoby stabilné, ktoré neobsahujú nebezpečné plyny, pary, kvapaliny 
b2  tlakové nádoby stabilné, ktoré obsahujú nebezpečné plyny, kvapaliny 
technické zariadenia tlakové skupina B 
b1  tlakové nádoby stabilné, ktoré neobsahujú nebezpečné plyny, pary, kvapaliny 

         b2  tlakové nádoby stabilné, ktoré obsahujú nebezpečné plyny, kvapaliny 
         Pozn.: Montáž tlakových nádob iba bez zásahu do tlakového celku nádoby   
         zváraním, rezaním, vŕtaním a podobne.          

- Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení 
zdvíhacích                                                                                                                                                    
Oprava vyhradených technických zariadení zdvíhacích v rozsahu:                                                            
     OU oprava a údržba 

   R  rekonštrukcia 
   M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky  

         V rozsahu: 
         technické zariadenia zdvíhacie skupina A  

a  žeriavy a zdvíhadlá 
b  pohyblivé pracovné plošiny 
c  výťahy 
k  zdvíhacie čelá vozidiel na zdvíhanie osôb pri nastupovaní alebo 
vystupovaní 

         technické zariadenia zdvíhacie skupina B   
a  žeriavy a zdvíhadlá s motorovým pohonom s nosnosťou do 1000 kg, 
s ľudským pohonom s nosnosťou od 1000 kg do 5000 kg a vrátky 
s motorovým pohonom  
b  zdvíhacie ústrojenstvá vozíkov a nakladačov 
c  prídavné zdvíhacie príslušenstvo na zavesenie a uchopenie bremena 
d  zdvíhacie rampy, plošiny, čelá a servisné zdviháky vozidiel 
e  nákladné stavebné výťahy bez prístupu osôb 
f  zvisle posuvné brány 
g  regálové zakladače bez stanovišťa obsluhy 
i  schodiskové výťahy a zvislé zdvíhacie plošiny pre invalidov  

- Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení 
- Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied 
- Opravy pracovných strojov 
- Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov 
- Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti 
- Geodetické a kartografické činnosti 
- Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel 
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- Výkon činnosti stavebného dozoru 
- Uskutočňovanie stavieb a ich zmien 
- Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb 

a zmien týchto stavieb – stavebná časť 
- Verejné obstarávanie 
- Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov 
- Prieskum trhu a verejnej mienky 
- Reklamné a marketingové služby 
- Vedenie účtovníctva 
- Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu 
- Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby 
- Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb 
- Kopírovacie a rozmnožovacie služby 
- Bezpečnostnotechnické služby 
- Vydavateľská činnosť 
- Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín 
- Poskytovanie služieb spojených s obsluhou elektrických staníc bez obmedzenia 

napätia 
- Diagnostika výkonových transformátorov a elektrických prvkov elektrizačnej 

sústavy 
- V   výroba technických zariadení elektrických 

V rozsahu: 
E4  elektrické stroje, prístroje, rozvádzače 
Triedy objektov: 
A   objekty bez nebezpečenstva výbuchu. 

 
 

Článok VI.  
ZÁKLADNÉ IMANIE SPOLOČNOSTI A AKCIE 

 
1. Základné imanie. Výška základného imania Spoločnosti je   437 735 515 EUR (slovom: 

štyristotridsaťsedem miliónov sedemstotridsaťpäť tisíc päťstopätnásť EUR). Základné 
imanie je tvorené: 
a. peňažným vkladom jediného akcionára Spoločnosti Východoslovenská energetika 

a.s., so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36 211 222 vo výške 1.000.000,- Sk 
(slovom: jeden milión slovenských korún), ktorý bol splatený v rozsahu 1.000.000,- 
Sk (slovom: jeden milión slovenských korún), a 

b. nepeňažným vkladom jediného akcionára Spoločnosti Východoslovenská energetika 
a.s., so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36 211 222, predstavujúcim časť 
podniku, ktorá je samostatnou organizačnou, účtovnou a obchodnou jednotkou 
jediného akcionára; ide o súhrn hmotných, osobných a nehmotných zložiek 
podnikania, ktoré slúžia na distribúciu elektriny alebo ktoré z dôvodu ich povahy 
majú tomuto účelu slúžiť a ktorého hodnota bola určená znaleckým posudkom 
vypracovaným Žilinskou Univerzitou v Žiline, Ústavom súdneho inžinierstva, ul. 
1.mája č. 32, 010 26 Žilina dňa 28. februára 2006 a ktorý je bližšie opísaný v takom 
znaleckom posudku. Nepeňažný vklad sa započíta na zvýšenie základného imania vo 
výške 13.038.000.000,- Sk (slovom: trinásť miliárd tridsaťosem miliónov 
slovenských korún) a na doplnenie rezervného fondu Spoločnosti príplatkom nad 
menovitú hodnotu akcie vo výške 2.608.000.000,- Sk (slovom: dve miliardy 
šesťstoosem miliónov slovenských korún) (emisné ážio). Peňažná suma v akej sa 
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nepeňažný vklad započíta za plnenie emisného kurzu akcie, ktorú upíše VSE 
predstavuje 15.646.000.000,- Sk (slovom: pätnásť miliárd šesťstoštyridsaťšesť 
miliónov slovenských korún). Nepeňažný vklad bude splatený odovzdaním 
písomného vyhlásenia jediného akcionára o splatení nepeňažného vkladu 
predstavujúceho časť podniku do základného imania Spoločnosti Predstavenstvu 
Spoločnosti a 

c. nepeňažným vkladom jediného akcionára Spoločnosti Východoslovenská energetika 
a.s., so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36 211 222, predstavujúcim časť 
podniku – divízie Sieťové služby, ktorá je samostatnou organizačnou, účtovnou 
a obchodnou jednotkou jediného akcionára; ide o súhrn hmotných, osobných 
a nehmotných zložiek podnikania, ktorých hodnota bola určená znaleckým 
posudkom vypracovaným spoločnosťou ATCL, k.s., so sídlom Adámiho 8, 841 05 
Bratislava dňa 9. septembra 2013 a ktorý je bližšie opísaný v tomto znaleckom 
posudku. Nepeňažný vklad sa započíta na zvýšenie základného imania vo výške 
4 920 000,00 EUR (slovom: štyri milióny deväťstodvadsať tisíc EUR) a na doplnenie 
rezervného fondu Spoločnosti príplatkom nad menovitú hodnotu akcie (emisné ážio) 
vo výške 984 000,00 EUR (slovom: deväťstoosemdesiatštyri tisíc EUR). Peňažná 
suma, v akej sa nepeňažný vklad započíta za plnenie emisného kurzu akcie, ktorú 
upíše VSE predstavuje 5 904 000,00 EUR (slovom: päť miliónov deväťstoštyri tisíc 
EUR). Nepeňažný vklad bude splatený odovzdaním písomného vyhlásenia jediného 
akcionára o splatení nepeňažného vkladu predstavujúceho časť podniku do 
základného imania Spoločnosti Predstavenstvu Spoločnosti. 

 

2. Akcie. Základné imanie Spoločnosti je rozdelené na 10 (desať) kmeňových Akcií na 
meno, z ktorých každá má menovitú hodnotu  3 320,00EUR (slovom:  tritisíc  
tristodvadsať EUR), 1 (jednu) kmeňovú Akciu na meno v počte 1 kus s menovitou 
hodnotou  432 782 315,00 EUR (slovom: štyristotridsaťdva miliónov 
sedemstoosemdesiatdva tisíc tristopätnásť EUR) a 1 (jednu) kmeňovú Akciu na meno 
v počte 1 ks s menovitou hodnotou 4 920 000,00 EUR (slovom: štyri milióny 
deväťstodvadsať tisíc EUR). 

 
3. Podoba Akcií. Akcie na meno sú vydané v podobe zaknihovaných cenných papierov a sú 

evidované v evidencii zaknihovaných cenných papierov podľa Zákona o cenných 
papieroch. Táto evidencia zároveň nahrádza zoznam akcionárov Spoločnosti. Akýkoľvek 
prevod Akcií bude účinný v deň registrácie prevodu v príslušnej evidencii cenných 
papierov. 

 
4. Kótovanie Akcií. Akcie nie sú kótované na burze cenných papierov, pokiaľ Valné 

zhromaždenie nerozhodne inak a pokiaľ nebudú splnené podmienky osobitných právnych 
predpisov a burzových pravidiel príslušnej burzy cenných papierov. 

 
5. Rôzne menovité hodnoty. Spoločnosť môže vydať Akcie s rôznymi menovitými 

hodnotami, ale za predpokladu, že menovitá hodnota bude kladné celé číslo. Súčet 
menovitých hodnôt všetkých vydaných Akcií musí zodpovedať výške základného imania 
Spoločnosti. 

 
6. Vydávanie Akcií. Spoločnosť je oprávnená vydávať ďalšie Akcie, a to aj hromadné Akcie 

a iné cenné papiere na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia v súlade so všeobecne 
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záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Popri ustanoveniach Obchodného 
zákonníka sú podmienky vydania, upísania a splácania stanovené takto: 
(a)  Vydanie Akcií, lehotu ich upísania, harmonogram splácania a ďalšie podmienky 

stanovuje a ich dodržanie administratívne zabezpečuje Predstavenstvo a to na 
základe rozhodnutia Valného zhromaždenia. 

(b)  V prípade upísania Akcií peňažným vkladom je upisovateľ povinný k dátumu 
upísania Akcií zaplatiť Spoločnosti zálohu vo výške minimálne 30% menovitej 
hodnoty Akcií, inak mu nemôže byť vydaný dočasný list, ktorý bude obsahovať 
menovitú hodnotu upísaných Akcií, prípadne určenie ich druhu a splatenú časť ich 
menovitej hodnoty. Celú menovitú hodnotu Akcií je upisovateľ povinný 
Spoločnosti zaplatiť podľa splátkového kalendára, najneskoršie však do troch (3) 
mesiacov po zapísaní zvýšenia základného imania do obchodného registra, na 
základe čoho Spoločnosť vymení takýto dočasný list za Akcie Spoločnosti. 

(c) V prípade, že ide o upísanie Akcií nepeňažným vkladom, je upisovateľ povinný 
splatiť celú menovitú hodnotu Akcií v lehote uvedenej v rozhodnutí Valného 
zhromaždenia o zvýšení základného imania, najneskôr však pred zápisom zvýšenia 
základného imania do obchodného registra. 

(d) Emisné ážio je splatné v plnej výške v deň upísania Akcií. Ak pri splácaní 
emisného kurzu Akcie platená suma nestačí na splatenie menovitej hodnoty alebo 
jej časti, započítava sa najprv na plnenie povinnosti splatiť emisné ážio. 

(e) Pokiaľ akcionár nezaplatí celú menovitú hodnotu Akcie (Akcií) v stanovenej 
lehote, alebo ak ju zaplatí s omeškaním, je povinný zaplatiť úrok vo výške 20% 
ročne z čiastky, so zaplatením ktorej je v omeškaní. Akcionára, ktorý je so 
zaplatením akejkoľvek časti menovitej hodnoty Akcie (Akcií) v omeškaní, je 
Predstavenstvo povinné bez zbytočného odkladu písomne vyzvať, aby svoju 
povinnosť splnil. Ak tak akcionár do šesťdesiatich (60) dní od preukázateľného 
odoslania tejto výzvy neurobí, je Predstavenstvo oprávnené vylúčiť akcionára zo 
Spoločnosti. Doručením rozhodnutia o vylúčení akcionára zo Spoločnosti 
prechádzajú Akcie vylúčeného akcionára na Spoločnosť. 

(f) Po prechode Akcií vylúčeného akcionára na Spoločnosť alebo po znížení 
základného imania o Akcie vylúčeného akcionára podľa §161b Obchodného 
zákonníka sa uplatní postup uvedený v §177 ods. 6 a ods. 7 Obchodného 
zákonníka. 

 
7. Nadobúdanie vlastných Akcií. Spoločnosť nesmie upisovať Akcie vytvárajúce jej 

základné imanie. Spoločnosť alebo osoba konajúca vo vlastnom mene a na účet 
Spoločnosti môže nadobúdať vlastné Akcie Spoločnosti iba za podmienok ustanovených 
v § 161a až § 161f Obchodného zákonníka. 

 
 

Článok VII.  
ZVÝŠENIE A ZNÍŽENIE ZÁKLADNÉHO IMANIA 

 
1. Zvýšenie základného imania. O zvýšení základného imania Spoločnosti rozhoduje Valné 

zhromaždenie na návrh Predstavenstva v súlade s ustanovením článku X., odsek 2. 
V pozvánke na Valné zhromaždenie, v ktorého programe je rozhodovanie o zvýšení 
základného imania, sa okrem náležitostí podľa článku X., odsek 11 uvedú aj náležitosti 
podľa § 202 ods. 2 a 3 Obchodného zákonníka. Rozhodnutie Valného zhromaždenia 
o zvýšení základného imania musí mať formu notárskej zápisnice. Účinky zvýšenia 
základného imania nastávajú dňom jeho zápisu do obchodného registra. 
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2. Spôsob zvýšenia základného imania. Spoločnosť môže zvýšiť základné imanie 

nasledovnými spôsobmi:  

(a) upísaním nových Akcií s výzvou na upisovanie Akcií alebo dohodou všetkých 
akcionárov o rozsahu účasti na zvýšení základného imania bez upisovania Akcií; 

(b) podmieneným zvýšením základného imania;  
(c) zvýšením základného imania z majetku Spoločnosti na základe rozhodnutia 

Valného zhromaždenia; 
(d) kombinovaným zvýšením základného imania; alebo 
(e) zvýšením základného imania Predstavenstvom na základe článku X., odsek 2(c).   
 

3. Prednostné upisovanie Akcií. Ak Spoločnosť zvyšuje základné imanie peňažnými 
vkladmi, má doterajší akcionár právo na prednostné upisovanie Akcií na zvýšenie 
základného imania. Obmedziť alebo vylúčiť právo akcionára na prednostné upísanie Akcií 
možno len uznesením Valného zhromaždenia o zvýšení základného imania, ak to vyžadujú 
dôležité záujmy Spoločnosti.  

 

4. Zníženie základného imania. O znížení základného imania Spoločnosti rozhoduje Valné 
zhromaždenie v súlade s ustanovením článku X., odsek 2. V pozvánke na Valné 
zhromaždenie, v ktorého programe je rozhodovanie o znížení základného imania, sa okrem 
náležitostí podľa článku X., odsek 11 uvedú aj náležitosti podľa §212 Obchodného 
zákonníka. Rozhodnutie Valného zhromaždenia o znížení základného imania musí mať 
formu notárskej zápisnice. 

 

5. Zníženie základného imania znížením menovitej hodnoty Akcií. . Zníženie základného 
imania sa môže vykonať znížením menovitej hodnoty Akcií za podmienok a v súlade 
s rozhodnutím Valného zhromaždenia o znížení základného imania. Zníženie menovitej 
hodnoty zaknihovaných Akcií sa vykoná zmenou zápisu o výške menovitej hodnoty Akcií 
v evidencii zaknihovaných cenných papierov ustanovenej Zákonom o cenných papieroch. 

 

6. Zníženie základného imania vzatím Akcií z obehu. Zníženie základného imania sa môže 
uskutočniť aj vzatím Akcií z obehu na základe dohody s akcionárom, ktorý sa prihlási na 
výzvu Predstavenstva, alebo na základe pravidiel prijatých Valným zhromaždením, alebo 
vzatím z obehu vyžrebovaných Akcií. Inak ako na základe dohody s akcionárom možno 
vziať z obehu Akcie iba za primeranú odplatu určenú Určujúcou osobou vybranou na 
základe rozhodnutia Valného zhromaždenia o znížení základného imania. Zaknihované 
Akcie sa vezmú z obehu ich zrušením v evidencii zaknihovaných cenných papierov, 
ustanovenej Zákonom o cenných papieroch.  

 

Článok VIII.  
PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁROV 

 
1. Všeobecne. Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy a Stanovy. 

Akcionárom Spoločnosti môže byť právnická osoba aj fyzická osoba, pokiaľ právne 
predpisy nestanovujú niečo iné. V prípadoch ustanovených zákonom práva akcionára voči 
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Spoločnosti môže uplatňovať iba osoba, ktorá je oprávnená vykonávať tieto práva 
k rozhodujúcemu dňu určenému na základe zákona alebo v Stanovách.  

 
2. Právo na dividendu. Akcionár má právo na podiel zo zisku Spoločnosti (dividendu), 

ktorý Valné zhromaždenie určilo na rozdelenie. Spoločnosť môže akcionárovi vyplatiť 
dividendu len pri splnení podmienok uvedených v článku XIX. Rozhodujúci deň na 
určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu určí Valné zhromaždenie, ktoré 
rozhodlo o rozdelení zisku Spoločnosti; ak Valné zhromaždenie rozhodujúci deň neurčí, 
považuje sa za takýto deň uplatnenia práva na dividendu akcionárom. Spôsob a miesto 
výplaty dividendy určí Valné zhromaždenie, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku. Spoločnosť 
je povinná vyplatiť dividendu akcionárovi na svoje náklady a nebezpečenstvo. Právo na 
dividendu môže byť predmetom samostatného prevodu odo dňa rozhodnutia Valného 
zhromaždenia o rozdelení zisku akcionárovi.  

 
3. Zákaz vrátenia vkladov. Spoločnosť nesmie vrátiť akcionárovi jeho vklad. Za vrátenie 

vkladu akcionárovi sa nepovažuje plnenie Spoločnosti pri nadobudnutí vlastných Akcií 
Spoločnosťou, ak to zákon pripúšťa, a pri vyhlásení dočasného listu za neplatný. 
Spoločnosť nesmie vyplácať akcionárovi najmä úroky z vkladov do Spoločnosti 
a preddavky na dividendu. Akékoľvek plnenia poskytnuté akcionárovi v rozpore so 
zákonom alebo Stanovami je akcionár povinný vrátiť Spoločnosti, s výnimkou dividendy 
prijatej dobromyseľne. Splnenie tejto povinnosti nemôže Spoločnosť odpustiť 
a Predstavenstvo je povinné ju vymáhať.  

 
4. Právo na informácie. Akcionár má právo nahliadať do zápisníc z rokovaní Dozornej 

rady; o takto získaných informáciách je povinný zachovávať mlčanlivosť. Predstavenstvo 
je povinné akcionárovi poskytnúť na požiadanie na Valnom zhromaždení úplné a 
pravdivé informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s predmetom rokovania Valného 
zhromaždenia. Ak Predstavenstvo nie je schopné poskytnúť akcionárovi na Valnom 
zhromaždení úplnú informáciu, alebo ak o to akcionár na Valnom zhromaždení požiada, 
je Predstavenstvo povinné poskytnúť ich akcionárovi písomne najneskôr do 30 dní od 
konania Valného zhromaždenia. Písomnú informáciu zasiela Predstavenstvo akcionárovi 
na adresu ním uvedenú, inak ju poskytne v mieste sídla Spoločnosti. Poskytnutie 
informácie možno odmietnuť iba z dôvodov uvedených v §180 ods. 4 Obchodného 
zákonníka. 

 
5. Účasť na riadení Spoločnosti. Akcionár je oprávnený zúčastniť sa na Valnom 

zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa 
záležitostí Spoločnosti alebo záležitostí Dcérskych spoločností, ktoré súvisia s predmetom 
rokovania Valného zhromaždenia, a uplatňovať na ňom návrhy. 

 
6. Právo na podiel na likvidačnom zostatku. Po zrušení Spoločnosti s likvidáciou má 

akcionár právo na podiel na likvidačnom zostatku. Právo na podiel na likvidačnom 
zostatku môže byť predmetom samostatného prevodu odo dňa, ku ktorému bol schválený 
návrh na rozdelenie likvidačného zostatku.  

 
 

Článok IX.  
ORGÁNY SPOLOČNOSTI 

 
1. Orgány Spoločnosti. Orgánmi Spoločnosti sú: 
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(a)  Valné zhromaždenie 
(b)  Predstavenstvo 
(c)  Dozorná rada 

 
Článok X.  

VALNÉ ZHROMAŽDENIE 
 
1. Všeobecne. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Spoločnosti. Má výhradnú 

právomoc vo všetkých záležitostiach vyplývajúcich z Obchodného zákonníka, vrátane 
záležitostí podľa článku X., odsek 2 Stanov Spoločnosti. Valné zhromaždenie sa koná 
aspoň jedenkrát za rok. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva zakladateľ ako 
jediný akcionár Spoločnosti v rozsahu stanovenom zákonom.  

 
2. Pôsobnosť. Valné zhromaždenie je oprávnené rozhodovať o nasledovných záležitostiach, 

pokiaľ nespadajú do kategórie Oddelených činností: 

(a) zmena obchodného mena Spoločnosti; 
(b) zmena Stanov Spoločnosti; 
(c) zvýšenie alebo zníženie základného imania Spoločnosti, poverenie Predstavenstva 

zvýšiť základné imanie podľa § 210 Obchodného zákonníka a vydanie prioritných 
dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov;  

(d) vydanie Akcií, dlhopisov, opcií alebo iných cenných papierov alebo investičných 
nástrojov zakladajúcich akékoľvek právo na upísanie alebo na vlastníctvo Akcií, 
udelenie akéhokoľvek práva na nadobudnutie Akcií alebo nadobudnutie 
akýchkoľvek Akcií Spoločnosťou; 

(e) prijatie akéhokoľvek uznesenia na zrušenie Spoločnosti; 
(f) zmena formy a podoby Akcií, zmena práv spojených s akciami; 
(g) rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém, alebo 

rozhodnutie o nevyplatení zisku alebo tantiém, vrátane, aby sa predišlo 
pochybnostiam schválenie vyplatenia dividend alebo iné podobné rozdelenie; 

(h) nakladanie s podnikom Spoločnosti alebo nakladanie s akoukoľvek časťou 
podniku Spoločnosti, ktorá predstavuje aspoň dvadsať percent (20%) obratu, 
zamestnancov, alebo zisku Spoločnosti alebo iným oddelením takej časti podniku 
Spoločnosti (vrátane, aby sa predišlo pochybnostiam vklad podniku a/alebo časti 
podniku Spoločnosti, ktorá predstavuje aspoň dvadsať percent (20%) obratu, 
zamestnancov alebo zisku Spoločnosti do základného imania inej obchodnej 
spoločnosti) 

(i) zrušenie, rozdelenie, zlúčenie alebo premena právnej formy Spoločnosti; 
(j) Verejná ponuka; 
(k) voľba, odvolanie alebo nahradenie Členov Predstavenstva a Členov Dozornej rady 

s výnimkou Členov Dozornej rady, ktorí zo zákona musia byť volení 
zamestnancami Spoločnosti; 

(l) prevod Akcií alebo zriadenie záložného práva k akýmkoľvek Akciám; 
(m) výber Určujúcej osoby;  
(n) konečné schválenie Obchodného plánu a akýchkoľvek zmien a dodatkov 

Obchodného plánu; 
(o) akékoľvek obchodné rozhodnutia, v súvislosti so záležitosťou alebo sériou 

záležitostí (i) výslovne neuvedenou v Obchodnom pláne a ktorej, resp. ktorých 
hodnota predstavuje 3.000.000,- EUR (slovom: tri milióny euro) a viac alebo (ii) 
výslovne uvedenou v Obchodnom pláne pričom jej alebo ich hodnota sa od 
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Obchodného plánu odchyľuje o sumu 3.000.000,- EUR (slovom: tri milióny euro) 
a viac; 

(p) rozhodnutia týkajúce sa Vyhradených záležitostí neschválených alebo 
zamietnutých Dozornou radou. 

 
3. Oznamovanie Valnému zhromaždeniu. Valné zhromaždenie ďalej berie na vedomie na 

základe návrhu Predstavenstva po schválení Dozornou radou: 
(a) Strategický plán, vrátane jeho akýchkoľvek zmien; 
(b) akékoľvek obchodné rozhodnutia, v súvislosti so záležitosťou alebo sériou 

záležitostí (i) výslovne neuvedenou v Strategickom pláne a ktorej, resp. ktorých 
hodnota predstavuje 3.000.000,- EUR (slovom: tri milióny euro) a viac alebo (ii) 
výslovne uvedenou v Strategickom pláne pričom jej alebo ich hodnota sa od 
Strategického plánu DSO odchyľuje o sumu 3.000.000,- EUR (slovom: tri milióny 
euro) a viac. 

 
4. V prípadoch ustanovených v článku VIII., odsek 8.1. písmeno t) Stanov VSE, je pred 

schvaľovaním príslušnej záležitosti spadajúcej do kompetencie Valného zhromaždenia 
potrebný predchádzajúci súhlas Valného zhromaždenia VSE. 

 
5. Účasť akcionára na Valnom zhromaždení. Akcionár sa zúčastňuje na Valnom 

zhromaždení osobne alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia. Ak 
akcionár vykonáva svoje práva prostredníctvom splnomocneného zástupcu, je tento 
povinný predložiť písomné plnomocenstvo. Ak akcionár udelí splnomocnenie na výkon 
hlasovacích práv spojených s tými istými Akciami na jednom Valnom zhromaždení 
viacerým splnomocnencom, Spoločnosť umožní hlasovanie tomu zástupcovi, ktorý sa na 
Valnom zhromaždení zapísal do listiny prítomných skôr. Ak sa akcionár, ktorý udelil 
plnomocenstvo, zúčastní zasadania Valného zhromaždenia, takéto plnomocenstvo stratí 
účinnosť. Splnomocnencom akcionára nemôže byť Člen Dozornej rady. 

 
6. Rozhodujúci deň. Na uplatnenie práv akcionára na Valnom zhromaždení podľa článku 

VIII., odsek 5, je rozhodujúcim dňom deň určený v pozvánke na Valné zhromaždenie, 
pričom týmto dňom môže byť deň konania Valného zhromaždenia alebo deň, ktorý mu 
predchádza, najviac však päť (5) dní pred dňom konania tohto Valného zhromaždenia. 

 
7. Účasť iných osôb na Valnom zhromaždení. Na zasadnutí Valného zhromaždenia sa 

môžu zúčastniť okrem akcionára aj Členovia Predstavenstva a Dozornej rady, prípadne 
tretie osoby prizvané týmito orgánmi, pokiaľ akcionár nevznesie námietky proti ich 
prítomnosti.  

 
8. Riadne Valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie sa koná najmenej raz za rok. 

Predstavenstvo je povinné zvolať riadne Valné zhromaždenie v lehote šiestich (6) 
mesiacov od skončenia príslušného kalendárneho roka.  

 
9. Mimoriadne Valné zhromaždenie. Ak to vyžadujú záujmy Spoločnosti a v prípadoch 

stanovených právnymi predpismi alebo Stanovami možno zvolať mimoriadne Valné 
zhromaždenie. Mimoriadne Valné zhromaždenie zvolá Predstavenstvo najmä vtedy, ak: 

(a) sa na tom uznesie predchádzajúce riadne alebo mimoriadne Valné zhromaždenie; 
alebo  

(b) Predstavenstvo zistí, že strata Spoločnosti presiahla hodnotu 1/3 (jednej tretiny) 
základného imania alebo to možno predpokladať. 
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Ak zákon ustanovuje povinnosť zvolať Valné zhromaždenie a Predstavenstvo sa na jeho 
zvolaní bez zbytočného odkladu neuznieslo alebo dlhší čas nie je schopné uznášať sa, 
Valné zhromaždenie je oprávnený zvolať ktorýkoľvek Člen Predstavenstva. 

 

10. Rozhodovanie jediného akcionára. Ak má Spoločnosť jediného akcionára pôsobnosť 
Valného zhromaždenia vykonáva tento jediný akcionár. Tento akcionár môže 
kedykoľvek zvolať Valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť vykonáva, pričom neplatia 
ustanovenia článku X., odsek 10 a 11. Rozhodnutie jediného akcionára urobené pri 
výkone pôsobnosti Valného zhromaždenia musí mať písomnú formu a musí ho 
podpísať; notárska zápisnica sa vyžaduje v prípadoch ustanovených v článku X., odsek 
2, písm. a), písm. b), písm. c), písm. e), písm. i). Jediný akcionár je oprávnený 
požadovať, aby sa jeho rozhodovania zúčastnilo Predstavenstvo a Dozorná rada. 
Písomné rozhodnutie jediného akcionára sa musí doručiť Predstavenstvu a Dozornej 
rade. 

 

11. Miesto konania Valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie sa koná obvykle v sídle 
Spoločnosti alebo v odôvodnenom prípade na inom vhodnom mieste, ktoré bude 
uvedené v pozvánke na Valné zhromaždenie. Miesto, dátum a hodina konania Valného 
zhromaždenia sa musia určiť tak, aby čo najmenej obmedzovali možnosť akcionára 
zúčastniť sa na Valnom zhromaždení. Pokiaľ je potrebná účasť notára na Valnom 
zhromaždení, bude sa konať Valné zhromaždenie v sídle Spoločnosti alebo na inom 
mieste v Slovenskej republike uvedenom v pozvánke. 

 

12. Pozvánka. Predstavenstvo zvolá Valné zhromaždenie písomnou pozvánkou zaslanou 
akcionárovi vlastniacemu Akcie na meno na adresu sídla alebo bydliska najmenej tridsať 
(30) dní pred konaním Valného zhromaždenia doporučenou poštou, faxom, kuriérom 
alebo osobne. Pozvánka na Valné zhromaždenie musí obsahovať minimálne obchodné 
meno a sídlo Spoločnosti, miesto, dátum a hodinu konania Valného zhromaždenia, 
označenie, či sa zvoláva riadne alebo mimoriadne Valné zhromaždenie, program 
rokovania Valného zhromaždenia a rozhodujúci deň na uplatnenie práva na účasti na 
Valnom zhromaždení. Ak je v programe Valného zhromaždenia zaradená zmena Stanov, 
pozvánka na Valné zhromaždenie musí obsahovať navrhované zmeny a ak má byť na 
programe Valného zhromaždenia voľba členov orgánov, mená osôb, ktoré sa navrhujú 
za členov orgánov Spoločnosti.  

 

13. Podklady na Valné zhromaždenie. Všetky podklady, návrhy dokumentov a uznesení, 
ktoré majú byť predmetom rokovania Valného zhromaždenia musia byť poskytnuté 
akcionárovi na nahliadnutie v sídle Spoločnosti v lehote určenej na zvolanie Valného 
zhromaždenia. Na požiadanie akcionára je Spoločnosť povinná na náklady a vlastné 
nebezpečenstvo akcionára zaslať mu na ním uvedenú adresu kópie všetkých 
podkladov, návrhov dokumentov a uznesení, ktoré majú byť poskytnuté na nahliadnutie 
v sídle Spoločnosti. Ak sa návrhy predložené Predstavenstvom, prípadne Dozornou 
radou na Valnom zhromaždení odlišujú od návrhov, ktoré boli poskytnuté akcionárovi 
pred konaním Valného zhromaždenia, alebo ak pred konaním Valného zhromaždenia 
Predstavenstvo, prípadne Dozorná rada neposkytla tieto návrhy, nie je to dôvodom na 
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vyslovenie neplatnosti týchto uznesení Valného zhromaždenia, ak tieto skutočnosti 
Predstavenstvo, prípadne Dozorná rada na Valnom zhromaždení vecne odôvodní. 

 

14. Notárska zápisnica. V prípade, že sa podľa Stanov alebo právnych predpisov vyžaduje 
vyhotovenie notárskej zápisnice o rozhodnutiach Valného zhromaždenia, Predstavenstvo 
je povinné zabezpečiť účasť notára na Valnom zhromaždení a zabezpečiť vyhotovenie 
notárskej zápisnice do tridsať (30) dní odo dňa konania Valného zhromaždenia.  

 
 

Článok XI.  
ROZHODOVANIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA 

 
1. Všeobecne. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní akcionári, 

vlastniaci akcie predstavujúce 100 % základného imania Spoločnosti. Na schválenie 
rozhodnutia Valného zhromaždenia je potrebný súhlas akcionárov vlastniacich akcie 
predstavujúce 100 % základného imania Spoločnosti.  

 
2. Počet hlasov akcionára. Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty 

jeho Akcií k výške základného imania Spoločnosti. Pri hlasovaní sa neprihliada na 
Akcie, s ktorými akcionár nemôže vykonávať hlasovacie právo. 

 
3. Spôsob hlasovania. Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním na výzvu predsedu 

Valného zhromaždenia. Hlasuje sa odovzdaním hlasovacieho lístku alebo aklamáciou. 
Výsledok hlasovania oznamujú skrutátori predsedovi Valného zhromaždenia 
a zapisovateľovi. Toto ustanovenie sa uplatní len vtedy, ak valné zhromaždenie sa bude 
konať vo forme zasadnutia.  

 
4. Iné. O záležitostiach, ktoré neboli zaradené do navrhovaného programu rokovania 

Valného zhromaždenia, možno rozhodnúť len za účasti a so súhlasom všetkých 
akcionárov Spoločnosti. 

 

  
Článok XII.  

PREDSTAVENSTVO 
 

1. Všeobecne. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom Spoločnosti. Predstavenstvo je 
oprávnené konať v mene Spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje Spoločnosť voči 
tretím osobám, pred súdmi, orgánmi štátnej správy alebo samosprávy a pred inými 
orgánmi.  

 
2. Pôsobnosť. Predstavenstvo riadi činnosť Spoločnosti a rozhoduje o všetkých 

záležitostiach Spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi a Stanovami vyhradené do 
pôsobnosti Valného zhromaždenia alebo Dozornej rady, najmä: 

(a) zvoláva Valné zhromaždenie; 
(b) vykonáva uznesenia Valného zhromaždenia; 
(c)  rozhoduje o použití rezervného fondu; 
(d) predkladá Dozornej rade návrhy na schválenie Vyhradených záležitostí podľa 

článku XIV., odsek 3, vrátane návrhov Strategického plánu podľa článku XX.; 
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(e) predkladá Valnému zhromaždeniu na schválenie: 
(i) návrhy na zmeny Stanov; 

(ii) návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania; 

(iii) v lehotách určených v článku XXI., odsek 5 riadnu individuálnu účtovnú 
závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku, návrh na 
rozdelenie zisku alebo úhradu strát Spoločnosti v súlade so Stanovami, 
vrátane návrhu výšky a spôsobu vyplatenia dividendy a tantiém; 

(iv) jedenkrát ročne, spolu s riadnou individuálnou účtovnou závierkou, 
správu o podnikateľskej činnosti Spoločnosti a o stave jej majetku 
v lehotách určených v článku XXI., odsek 5 Stanov, ktorá je zároveň 
súčasťou výročnej správy podľa osobitného predpisu; 

(v) návrh na zrušenie Spoločnosti; a 

(vi) návrh opatrení na odstránenie straty Spoločnosti alebo predpokladanej 
straty prevyšujúcej 1/3 základného imania Spoločnosti. 

(f) predkladá Valnému zhromaždeniu a Dozornej rade najmenej raz ročne spolu 
s riadnou individuálnou účtovnou závierkou informáciu o zásadných zámeroch 
obchodného vedenia Spoločnosti na budúce obdobie, ako aj o predpokladanom 
vývoji stavu majetku, financií a výnosov Spoločnosti; 

(g) predkladá na žiadosť a v lehote určenej Dozornou radou písomnú správu o stave 
podnikateľskej činnosti a o majetku Spoločnosti v porovnaní s predpokladaným 
vývojom; 

(h) zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva Spoločnosti a zodpovedá za vedenie 
účtovných kníh a účtovných záznamov Spoločnosti; 

(i) bezodkladne informuje Dozornú radu o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu 
podstatne ovplyvniť vývoj podnikateľskej činnosti a stav majetku Spoločnosti, 
najmä jej likviditu; 

(j) rozhoduje o Oddelených činnostiach;  
(k) predkladá Dozornej rade na schválenie všetky veci uvedené v článku X., odsek 2 

písm. (b), (g), (h), a (i), a všetky veci uvedené v článku XIV., odsek 3 a následne 
ich implementuje za podmienky schválenia týchto vecí Dozornou radou 
a prípadne Valným zhromaždením (pokiaľ sa v zmysle týchto stanov vyžaduje); 

(l) menuje do funkcie a odvoláva z funkcie Generálneho riaditeľa za podmienok 
uvedených v článku XVI., dozerá na jeho činnosť, poveruje ho riadením 
Spoločnosti v rozsahu stanovených právomocí, povinností a zodpovedností. 

 
Predstavenstvo je povinné pripraviť pre Predstavenstvo VSE všetky potrebné materiály 
vo veciach, ktoré sú uvedené v článku VIII., odsek 8.1. písmeno t) Stanov VSE pokiaľ 
tieto nespadajú do kategórie Oddelených činností. Vyššie uvedené veci musia byť 
pripravené Predstavenstvom pre Predstavenstvo VSE bez zbytočného odkladu, keďže 
podliehajú predchádzajúcemu súhlasu Valného zhromaždenia VSE. 

 

3. Ochrana obchodného tajomstva. Predstavenstvo je povinné zabezpečiť zachovanie 
obchodného tajomstva a zamedziť úniku informácií a skutočností, ktorých prezradením 
by mohla Spoločnosti vzniknúť škoda, a všetci Členovia Predstavenstva sú tiež povinní 
túto povinnosť dodržiavať. 

 

4. Zloženie. Predstavenstvo Spoločnosti má päť (5) členov, vrátane predsedu 
a podpredsedu Predstavenstva. 
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5. Voľba a odvolanie. Členov Predstavenstva volí a odvoláva Valné zhromaždenie. Valné 
zhromaždenie zároveň určuje, ktorý z Členov Predstavenstva je predsedom 
Predstavenstva a podpredsedom Predstavenstva. Funkčné obdobie Členov 
Predstavenstva je štyri (4) roky. Opätovná voľba Členov Predstavenstva je možná. 

 

6. Zánik funkcie. Ak sa Člen Predstavenstva vzdá funkcie, je odvolaný alebo výkon jeho 
funkcie zanikne smrťou alebo sa skončí inak, musí Valné zhromaždenie do troch (3) 
mesiacov ustanoviť namiesto neho nového Člena Predstavenstva. Ak Spoločnosti hrozí 
škoda, je člen orgánu, ktorý sa vzdal funkcie, bol odvolaný alebo inak skončil výkon 
jeho funkcie, povinný upozorniť Spoločnosť, aké opatrenia treba urobiť na jej 
odvrátenie. 

Odvolanie Člena Predstavenstva z funkcie je účinné dňom jeho odvolania Valným 
zhromaždením, pokiaľ v rozhodnutí Valného zhromaždenia o jeho odvolaní nie je 
uvedený neskorší termín účinnosti odvolania.  
Člen Predstavenstva sa môže funkcie Člena Predstavenstva vzdať písomným 
prehlásením doručeným Predstavenstvu. Vzdanie sa funkcie Člena Predstavenstva je 
účinné až odo dňa prvého zasadnutia Valného zhromaždenia, ktoré odstúpenie 
prejednalo alebo malo prejednať. 
 

7. Odborná starostlivosť. Členovia Predstavenstva sú povinní vykonávať svoju 
pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou 
starostlivosťou a v súlade so záujmami Spoločnosti a jej akcionára v súlade s § 194 ods. 
5, 6, 7, 8 a 9 Obchodného zákonníka. 

 

8. Vzťah medzi Spoločnosťou a Členmi Predstavenstva. Vzťah medzi Spoločnosťou 
a Členmi Predstavenstva pri zariaďovaní záležitostí Spoločnosti sa spravuje primerane 
ustanoveniami o mandátnej zmluve na základe zmluvy o výkone funkcie Člena 
Predstavenstva uzavretej medzi Členmi Predstavenstva a Spoločnosťou. Uzavretie 
takejto zmluvy a jej obsah, vrátane spôsobu odmeňovania Členov Predstavenstva, 
schvaľuje Valné zhromaždenie.  

 

9. Delegácia právomocí. Predstavenstvo udeľuje právomoci Generálnemu riaditeľovi a 
ostatným členom výkonného vedenia Spoločnosti. Každodenná činnosť Spoločnosti sa 
bude vykonávať pod vedením a dohľadom výkonného vedenia Spoločnosti, ktoré môže 
zaväzovať Spoločnosť v rozsahu schválenom Predstavenstvom, a ktoré bude vykonávať 
svoju činnosť podľa smerníc pre vedenie vydaných Predstavenstvom. Predstavenstvo 
nemôže na Generálneho riaditeľa alebo iných členov výkonného vedenia Spoločnosti 
preniesť rozhodovanie o záležitostiach vyhradených Valnému zhromaždeniu alebo 
Dozornej rade. Generálny riaditeľ a ďalší členovia výkonného vedenia Spoločnosti môžu 
byť Členmi Predstavenstva, ale nesmú byť Členmi Dozornej rady, členmi 
Predstavenstva VSE ani zastupovať VSE na Valnom zhromaždení. Členovia 
Predstavenstva, Generálny riaditeľ a ďalší výkonní manažéri Spoločnosti, pokiaľ 
existujú, sa nesmú priamo ani nepriamo podieľať na riadení činnosti výroby, prenosu a 
dodávky elektriny za VSE.  
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Článok XIII.  

ROZHODOVANIE PREDSTAVENSTVA 
 

1. Zasadnutia Predstavenstva. Zasadnutia Predstavenstva budú zvolávané predsedom 
Predstavenstva a to aspoň raz mesačne. Zasadnutie Predstavenstva je platne zvolané, ak 
(i) boli Členovia Predstavenstva o zasadnutí písomne informovaní aspoň sedem (7) 
Pracovných dní vopred, s výnimkou prípadu, ak sa Člen Predstavenstva, ktorý sa 
zasadnutia nezúčastnil, tohoto práva v každom konkrétnom prípade vopred písomne 
vzdal a (ii) miestom zasadania je sídlo Spoločnosti v Košiciach, s výnimkou prípadu, ak 
sa všetci Členovia Predstavenstva tohoto práva v konkrétnom prípade písomne vzdali. 
Pokiaľ s tým všetci Členovia Predstavenstva vopred výslovne súhlasia, môže sa v 
rozsahu povolenom právnymi predpismi zasadnutie Predstavenstva konať aj formou: (i) 
písomného schválenia, (ii) s použitím faxu alebo elektronickej pošty alebo (iii) do miery 
povolenej príslušnými predpismi s použitím vhodnej telekomunikačnej techniky 
umožňujúcej hlasové alebo vizuálne a hlasové spojenie na diaľku a v reálnom čase. 
Predseda Predstavenstva je povinný zvolať zasadnutie Predstavenstva na žiadosť 
ktoréhokoľvek Člena Predstavenstva tak, aby sa konalo najneskôr do siedmich (7) 
Pracovných dní od doručenia žiadosti. 

 
2. Uznášaniaschopnosť. Predstavenstvo je schopné uznášať sa, ak sú na zasadnutí 

prítomní aspoň štyria (4) Členovia Predstavenstva. Ak sa riadne zvolaného zasadnutia 
nezúčastnia aspoň štyria (4) Členovia Predstavenstva, bude toto zasadnutie odložené 
a zvolané v náhradnom termíne. Ak sa ani riadne zvolaného náhradného zasadnutia 
Predstavenstva nezúčastnia štyria (4) Členovia Predstavenstva, požiadavky 
uznášaniaschopnosti sa v prípade náhradného zasadnutia nepoužijú a Predstavenstvo 
bude uznášaniaschopné v prípade, ak budú prítomní traja (3) Členovia Predstavenstva. 
Na prijatie uznesenia Predstavenstva je potrebný súhlas jednoduchej väčšiny prítomných 
Členov Predstavenstva. Predseda Predstavenstva nemá rozhodujúci hlas.  

 
3.  Zápisnica. Z rokovania Predstavenstva sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať 

všetky zásadné skutočnosti z rokovania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia 
všetkých rozhodnutí. Zápisnicu podpisuje predseda Predstavenstva a zapisovateľ. Na 
žiadosť Člena Predstavenstva sa do zápisnice zapíše aj jeho stanovisko odchylné od 
rozhodnutia Predstavenstva. Zápisnica musí byť archivovaná po celú dobu trvania 
Spoločnosti. Zápisnica musí byť doručená každému Členovi Predstavenstva. Zápisnica 
musí obsahovať aj všetky rozhodnutia prijaté per rollam v čase od predchádzajúceho 
rokovania Predstavenstva. 

 
4. Náklady. Náklady spojené so zasadnutiami a s ďalšou činnosťou Predstavenstva znáša 

Spoločnosť. 
 

 
Článok XIV.  

DOZORNÁ RADA 
 

1. Všeobecne. Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom Spoločnosti. Dohliada na 
výkon pôsobnosti Predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti Spoločnosti. 

2. Zvolanie mimoriadneho Valného zhromaždenia. V prípade zistenia závažných 
nedostatkov v hospodárení Spoločnosti Dozorná rada zvolá mimoriadne Valné 
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zhromaždenie. Ustanovenia článku X., odsek 10 a odsek 11 platia primerane pre spôsob 
zvolania mimoriadneho Valného zhromaždenia Dozornou radou. 

3. Vyhradené záležitosti. Pokiaľ v článku XIV., odsek 5 týchto stanov nie je uvedené 
inak, Dozorná rada je oprávnená schváliť alebo zamietnuť: 

(a) prijatie pôvodného Strategického plánu a jeho zmien a to vždy na základe 
návrhu Predstavenstva; 

(b) akékoľvek obchodné rozhodnutia, v súvislosti so záležitosťou alebo sériou 
záležitostí(i) výslovne neuvedenou v Strategickom pláne a ktorej, resp. ktorých 
hodnota predstavuje 3.000.000,- EUR (slovom: tri milióny euro) a viac alebo (ii) 
vyslovene upravenou v Strategickom pláne pričom jej alebo ich hodnota sa od 
Strategického plánu odchyľuje o sumu 3.000.000,- EUR (slovom: tri milióny 
euro) a viac a to predovšetkým:  
(i) realizácia investície alebo transakcie alebo viacerých súvisiacich investícií 

alebo transakcií Spoločnosťou alebo podpis dokumentu alebo viacerých 
súvisiacich dokumentov Spoločnosťou v zmysle ktorého alebo ktorých má 
Spoločnosť realizovať investíciu alebo uzavrieť transakciu 
nepredpokladanú v schválenom Strategickom pláne , resp. viacero takých 
súvisiacich investícií alebo transakcií nepredpokladaných v schválenom 
Strategickom pláne, pričom hodnota takejto investície alebo transakcie 
alebo viacerých súvisiacich investícií alebo transakcií predstavuje 
3.000.000,- EUR (slovom: tri milióny euro) a viac; 

(ii) realizáciu investície alebo transakcie alebo viacerých súvisiacich investícií 
alebo transakcií Spoločnosťou, alebo podpis dokumentu alebo viacerých 
súvisiacich dokumentov Spoločnosťou, na základe ktorých sa výdavky 
alebo príjmy Spoločnosti budú líšiť od výdavkov alebo príjmov 
stanovených v schválenom Strategickom pláne pre danú investíciu 
transakciu alebo dokument, resp. viacero súvisiacich investícií, transakcií 
alebo dokumentov najmenej o 3.000.000,- EUR (slovom: tri milióny euro); 

(iii) poskytnutie zálohu, záruky (ručenia), sľubu odškodnenia, hypotéky alebo 
zabezpečovacieho nástroju Spoločnosťou, ak z neho vyplývajúce 
podmienené záväzky (i) prekročia sumu konkrétne stanovenú pre takéto 
podmienené záväzky v príslušnom Strategickom pláne najmenej o 
3.000.000,- EUR (slovom: tri milióny euro) alebo (ii) prekročia sumu 
3.000.000,- EUR (slovom: tri milióny euro), pričom tieto záväzky neboli 
uvedené v príslušnom Strategickom pláne;  

(iv) vystavenie vlastnej alebo cudzej zmenky Spoločnosťou, ak nominálna 
hodnota takejto vlastnej alebo cudzej zmenky, po pripočítaní k nominálnej 
hodnote vlastných alebo cudzích zmeniek už vystavených v rámci tej istej 
transakcie, alebo v rámci viacerých súvisiacich transakcií, je o viac ako 
3.000.000,- EUR (slovom: tri milióny euro) vyššia ako suma konkrétne 
stanovená pre takúto vlastnú alebo cudziu zmenku v príslušnom 
Strategickom pláne; 

(v) prevod vlastníckeho práva k majetku Spoločnosti potrebného na 
prevádzkovanie, údržbu alebo rozvoj distribučnej sústavy pokiaľ (i) takýto 
prevod nie je uvedený v Strategickom pláne a hodnota prevádzaného 
majetku predstavuje najmenej 3.000.000,- EUR (slovom: tri milióny euro); 
alebo (ii) takýto prevod je uvedený v Strategickom pláne ale hodnota 
prevádzaného majetku o najmenej 3.000.000,- EUR (slovom: tri milióny 
euro) prevyšuje hodnotu predpokladanú v Strategickom pláne, pričom pre 
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potreby tohto článku je rozhodujúca trhová hodnota (všeobecná hodnota 
majetku určená znalcom v zmysle platných právnych predpisov SR) 
prevádzaného majetku v jednotlivom prípade, resp. ako celku, alebo 
zaťaženie takéhoto majetku vecným alebo iným právom tretej osoby; 

(vi) nadobudnutie alebo prevod akcií Dcérskej spoločnosti alebo nadobudnutie 
akcií alebo podielov v akejkoľvek inej právnickej osobe, ktorá by sa 
nadobudnutím stala jej Dcérskou spoločnosťou pokiaľ (i) takáto transakcia 
nie je uvedená v Strategickom pláne a jej hodnota predstavuje najmenej 
3.000.000,- EUR (slovom: tri milióny euro); alebo (ii) takáto transakcia je 
uvedená v Strategickom pláne ale jej hodnota o najmenej 3.000.000,- EUR 
(slovom: tri milióny euro) prevyšuje hodnotu predpokladanú 
v Strategickom pláne.  

(c) založenie akéhokoľvek subjektu, ktorý by pri založení bol Dcérskou 
spoločnosťou, nadobudnutie akýchkoľvek obchodných podielov v akejkoľvek 
Dcérskej spoločnosti alebo spoločnosti, ktorá sa stane po akvizícii Dcérskou 
spoločnosťou, alebo nakladanie s akýmikoľvek obchodnými podielmi 
v akejkoľvek Dcérskej spoločnosti; 

(d) reorganizácia alebo podstatná zmena povahy či predmetu podnikateľskej 
činnosti Spoločnosti; 

(e) vymenovanie a odvolanie audítorov Spoločnosti;  
(f) zmluvy o poskytovaní služieb spoločnosťou VSE Spoločnosti, ktoré nie sú 

výslovne uvedené v Strategickom pláne, a súčasne ktorých hodnota predstavuje 
2.000.000,- EUR (slovom: dva milióny euro) a viac, vrátane zmien a zrušenia 
takýchto zmlúv; 

(g) rozhodovanie o nepeňažnom vklade do základného imania inej právnickej osoby 
či pri jej založení alebo počas jej existencie, pokiaľ hodnota nepeňažného vkladu 
predstavuje najmenej 3.000.000,- EUR (slovom: tri milióny euro); a  

(h) akýkoľvek prevod Akcií alebo zriadenie záložného práva k akýmkoľvek 
Akciám. 

 
4. Iná pôsobnosť Dozornej rady. Okrem vyššie uvedených Vyhradených záležitostí 

Dozorná rada schvaľuje akékoľvek veci, ktoré sú uvedené v článku X., odsek 2 písm. 
(b), (g), (h), a (i) pred ich schválením na Valnom zhromaždení. 

 

5. Oznamovanie Dozornej rade. Dozorná rada ďalej berie na vedomie: 

(a) prijatie Obchodného plánu na príslušný rok a jeho zmien a to vždy na základe 
návrhu Predstavenstva a po schválení na Valnom zhromaždení; a 

(b) akékoľvek obchodné rozhodnutia, v súvislosti so záležitosťou alebo sériou 
záležitostí (i) výslovne neuvedenou v Obchodnom pláne a ktorej, resp. ktorých 
hodnota predstavuje tri (3) milióny EUR a viac alebo (ii) výslovne uvedenou v 
Obchodnom pláne pričom jej alebo ich hodnota sa od Obchodného plánu 
odchyľuje o sumu tri (3) milióny EUR a viac. 

 
6. Námietky Dozornej rady. Ak Dozorná rada zamietne návrh rozhodnutia vo veci, ktorá 

patrí medzi Vyhradené záležitosti prípadne návrh rozhodnutia v akejkoľvek inej veci 
(ďalej len „Návrh Rozhodnutia“), alebo proti takému Návrhu Rozhodnutia vznesie 
námietky, je povinná o tom upovedomiť bez zbytočného odkladu Predstavenstvo a 
uviesť dôvody zamietnutia alebo vznesenia námietok proti takému Návrhu 
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Rozhodnutia. Predstavenstvo uvedené dôvody a námietky v dobrej viere zváži. 
Najneskôr pätnásť (15) Pracovných dní po oznámení dôvodov a námietok 
Predstavenstvo predloží Dozornej rade zrevidovaný Návrh Rozhodnutia. 
Členovia Predstavenstva sú pri príprave zrevidovaného Návrhu Rozhodnutia povinní 
spolupracovať s Členmi Dozornej rady, pričom Členovia Predstavenstva a členovia 
Dozornej rady sú povinní vyvinúť najväčšie možné úsilie na dosiahnutie spoločnej 
zhody za účelom schválenia zrevidovaného Návrhu Rozhodnutia Dozornou radou. V 
prípade, ak Dozorná rada napriek tomu zrevidovaný Návrh Rozhodnutia neschváli, 
Predstavenstvo predloží Návrh Rozhodnutia (prípadne zrevidovaný Návrh Rozhodnutia) 
na schválenie Valnému zhromaždeniu, pri zachovaní postupu podľa článku X, odsek 4 
týchto Stanov.  

 
7. Zákaz kumulácie funkcií. Člen Dozornej rady nesmie byť zároveň Členom 

Predstavenstva, členom Predstavenstva VSE, Generálnym riaditeľom, generálnym 
riaditeľom VSE ani vedúcim zamestnancom. Člen Predstavenstva, Generálny riaditeľ, 
a člen výkonného vedenia Spoločnosti nesmie zastávať funkciu, v rámci ktorej by sa 
mohol podieľať na riadení činnosti výroby, prenosu a dodávky elektriny. Člen Dozornej 
rady nesmie byť priamo alebo nepriamo zodpovedný za riadenie činnosti výroby, 
prenosu a dodávky elektriny. 

 

8. Kontrolná úloha Dozornej rady. Dozorná rada overuje postupy vo veciach 
Spoločnosti a je oprávnená kedykoľvek nahliadnuť do účtovných dokladov, spisov 
a záznamov týkajúcich sa činnosti Spoločnosti a zisťovať stav Spoločnosti. Pritom 
kontroluje a Valnému zhromaždeniu predkladá závery a odporúčania týkajúce sa najmä: 

(a) plnenia úloh uložených Valným zhromaždením Predstavenstvu; 
(b) dodržiavania Stanov Spoločnosti a právnych predpisov pri činnosti Spoločnosti; 
(c) hospodárskej a finančnej činnosti Spoločnosti, účtovníctva, dokladov, účtov, stavu 

majetku Spoločnosti, jej záväzkov a pohľadávok. 
 

9. Preskúmanie účtovnej závierky. Dozorná rada preskúmava riadnu, mimoriadnu 
a konsolidovanú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát, 
a podáva o výsledku preskúmania správu Valnému zhromaždeniu. 

 

10. Zloženie Dozornej rady. Dozorná rada má deväť (9) členov, vrátane predsedu 
Dozornej rady a podpredsedu Dozornej rady.  

 

11. Voľba. Členov Dozornej rady volí a odvoláva Valné zhromaždenie. Ak má však 
Spoločnosť v čase voľby viac ako päťdesiat (50) zamestnancov v hlavnom pracovnom 
pomere, dve tretiny (2/3) Členov Dozornej rady volí a odvoláva Valné zhromaždenie 
a jednu tretinu (1/3) zamestnanci Spoločnosti. Voľba Členov Dozornej rady sa 
uskutočňuje o každom Členovi Dozornej rady samostatne. Voľbu Členov Dozornej rady 
zamestnancami zabezpečí Predstavenstvo v spolupráci s odborovou organizáciou podľa 
§ 200 ods. 5 a ods. 6 Obchodného zákonníka. Ak v spoločnosti nie je zriadená odborová 
organizácia, organizuje voľby Členov Dozornej rady volených zamestnancami 
spoločnosti Predstavenstvo v spolupráci so zamestnancami spoločnosti, ktorí sú 
oprávnení voliť Členov Dozornej rady. 
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12. Funkčné obdobie. Funkčné obdobie Členov Dozornej rady je štyri (4) roky. Ak v čase 
skončenia funkčného obdobia Členov volených zamestnancami Spoločnosť má menej 
ako päťdesiat (50) zamestnancov, končí sa ich funkčné obdobie jeho uplynutím. 
Opätovná voľba Člena Dozornej rady je možná. 

 

13. Zánik funkcie. Ak sa Člen Dozornej rady vzdá funkcie, je odvolaný alebo výkon jeho 
funkcie zanikne smrťou alebo sa skončí inak, musí Valné zhromaždenie, resp. 
zamestnanci Spoločnosti do troch (3) mesiacov ustanoviť namiesto neho nového Člena 
Dozornej rady, resp. Dozorná rada musí menovať náhradného člena. Ak Spoločnosti 
hrozí škoda, je Člen Dozornej rady, ktorý sa vzdal funkcie, bol odvolaný alebo inak 
skončil výkon jeho funkcie, povinný upozorniť Spoločnosť, aké opatrenia treba urobiť 
na jej odvrátenie. 

 

Odvolanie Člena Dozornej rady z funkcie je účinné dňom jeho odvolania Valným 
zhromaždením, resp. zamestnancami Spoločnosti pokiaľ v rozhodnutí Valného 
zhromaždenia, resp. v rozhodnutí zamestnancov Spoločnosti o jeho odvolaní nie je 
uvedený neskorší termín účinnosti odvolania. 

 
Člen Dozornej rady sa môže funkcie Člena Dozornej rady vzdať písomným prehlásením 
doručeným Dozornej rade. V takom prípade je vzdanie sa funkcie účinné odo dňa prvého 
zasadnutia Dozornej rady, ktorá odstúpenie prejednala alebo mala prejednať. Dozorná 
rada je povinná prejednať jeho odstúpenie na najbližšom zasadaní po tom, čo sa o jeho 
odstúpení dozvedela. V prípade, ak by vzdaním sa funkcie Člena Dozornej rady klesol 
počet Členov Dozornej rady pod polovicu a Dozorná rada by teda nebola oprávnená 
vymenovať náhradného Člena Dozornej rady, bude v takom prípade vzdanie sa funkcie 
účinné až odo dňa prvého zasadnutia Valného zhromaždenia, ktoré odstúpenie prejednalo 
alebo malo prejednať. 

 
14. Vzťah medzi Spoločnosťou a Členmi Dozornej rady. Vzťah medzi Spoločnosťou 

a Členmi Dozornej rady pri zariaďovaní záležitostí Spoločnosti sa spravuje primerane 
ustanoveniami o mandátnej zmluve na základe zmluvy o výkone funkcie Člena 
Dozornej rady uzavretej medzi Členmi Dozornej rady a Spoločnosťou. Uzavretie 
takejto zmluvy a jej obsah, vrátane spôsobu odmeňovania Členov Dozornej rady 
schvaľuje Valné zhromaždenie. 

 
15. Odborná starostlivosť. Členovia Dozornej rady sú povinní vykonávať svoju 

pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou 
starostlivosťou a v súlade so záujmami Spoločnosti a jej akcionára primerane v súlade s 
§ 194 ods. 5, 6, 7, 8 a 9 Obchodného zákonníka. 

 
16. Povinnosť mlčanlivosti. Členovia Dozornej rady sú povinný pri výkone svojej funkcie 

zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách a skutočnostiach, ktoré tvoria predmet 
obchodného tajomstva Spoločnosti alebo ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo 
spôsobiť Spoločnosti škodu. 

 
17. Účasť na Valnom zhromaždení. Členovia Dozornej rady sa zúčastňujú na Valnom 

zhromaždení a sú povinní oboznámiť Valné zhromaždenie s výsledkami svojej 
kontrolnej činnosti. Rozdielny názor Členov Dozornej rady volených zamestnancami 
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Spoločnosti a stanovisko menšiny Členov Dozornej rady, ak títo o to požiadajú, sa 
oznámi Valnému zhromaždeniu spolu so závermi ostatných Členov Dozornej rady. 

 
 

Článok XV.  
ROZHODOVANIE DOZORNEJ RADY 

 
1. Zasadnutia Dozornej rady. Zasadnutia Dozornej rady budú zvolávané predsedom 

Dozornej rady a to aspoň raz štvrťročne. Zasadnutie Dozornej rady je platne zvolané, ak 
(i) boli Členovia Dozornej rady o zasadnutí písomne informovaní aspoň sedem (7) 
Pracovných dní vopred, s výnimkou prípadu, ak sa Člen Dozornej rady, ktorý sa 
zasadnutia nezúčastnil tohoto práva v každom konkrétnom prípade vopred písomne vzdal 
a (ii) miestom zasadnutia je sídlo Spoločnosti v Košiciach, s výnimkou prípadu, ak sa 
všetci Členovia Dozornej rady tohoto práva v konkrétnom prípade písomne vzdali. Pokiaľ 
s tým všetci Členovia Dozornej rady vopred výslovne súhlasia, môže sa v rozsahu 
povolenom právnymi predpismi zasadnutie Dozornej rady konať aj formou: (i) písomného 
vyjadrenia, (ii) s použitím faxu alebo elektronickej pošty alebo (iii) s použitím vhodnej 
telekomunikačnej techniky umožňujúcej hlasové alebo súčasne vizuálne a hlasové 
spojenie na diaľku a v reálnom čase v rozsahu povolenom platnými predpismi. Predseda 
Dozornej rady bude povinný zvolať zasadnutie Dozornej rady na žiadosť ktoréhokoľvek 
Člena Dozornej rady tak, aby bolo zvolané najneskôr do siedmich (7) Pracovných dní od 
doručenia žiadosti. 

 
2. Uznášaniaschopnosť. Dozorná rada je schopná uznášať sa, ak je na zasadnutí prítomná 

nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Dozorná rada rozhoduje nadpolovičnou 
väčšinou hlasov všetkých jej členov. Predseda Dozornej rady nemá rozhodujúci hlas.  

 
3. Zápisnica. Z rokovania Dozornej rady sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať 

všetky zásadné skutočnosti z rokovania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia 
všetkých rozhodnutí. Zápisnicu podpisuje predseda Dozornej rady a zapisovateľ. 
V zápisnici sa uvedú aj stanoviská menšiny Členov Dozornej rady, ak títo o to požiadajú; 
vždy sa uvedie rozdielny názor Členov Dozornej rady zvolených zamestnancami 
Spoločnosti. Zápisnica musí byť archivovaná po celú dobu trvania Spoločnosti. Zápisnica 
musí byť doručená každému Členovi Dozornej rady. Zápisnica musí obsahovať aj všetky 
rozhodnutia prijaté per rollam v čase od predchádzajúceho rokovania Dozornej rady. 

 
4. Náklady. Náklady spojené s výkonom činnosti Dozornej rady uhrádza Spoločnosť. 

 
Článok XVI.  

GENERÁLNY RIADITEĽ 
 
 

1. Všeobecne. Generálny riaditeľ je najvyšší vedúci zamestnanec Spoločnosti. 

2. Práva a povinnosti. Generálny riaditeľ je oprávnený konať v mene Spoločnosti v súlade 
s ustanoveniami Stanov a podľa pokynov a uznesení Valného zhromaždenia, 
 Predstavenstva a Dozornej rady a v súlade s riadnou obchodnou praxou, a najmä: 

(a) vykonáva bežné obchodné vedenie Spoločnosti a zabezpečuje všetky jej 
prevádzkové a organizačné záležitosti; 
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(b) zodpovedá za realizáciu podnikateľského plánu Spoločnosti a Strategického 
plánu; 

(c) vykonáva zamestnávateľské práva a zabezpečuje plnenie povinností Spoločnosti 
v zmysle pracovnoprávnych predpisov; 

(d) zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh 
a ostatných dokladov Spoločnosti; 

(e) zodpovedá za dodržiavanie všetkých platných predpisov a zákonov, ktoré sa 
týkajú činnosti Spoločnosti; 

(f) pripravuje návrhy a podklady pre rokovanie a rozhodovanie Predstavenstva; a 
(g) vykonáva ďalšie úlohy, ktorými ho poverí Predstavenstvo alebo Dozorná rada. 

 

3. Pracovný pomer. Generálneho riaditeľa menuje a odvoláva Predstavenstvo. Bez ohľadu 
na predchádzajúce, pracovný pomer Generálneho riaditeľa so Spoločnosťou vznikne len 
na základe pracovnej zmluvy v súlade s platnými pracovnoprávnymi predpismi, pričom 
práva a povinnosti zamestnávateľa bude vo vzťahu ku Generálnemu riaditeľovi 
vykonávať Predstavenstvo. Spôsob odmeňovania Generálneho riaditeľa schvaľuje 
Predstavenstvo. 

 

4. Zákaz kumulácie funkcií. Generálny riaditeľ nemôže byť Členom Dozornej rady ani 
členom Predstavenstva VSE, generálnym riaditeľom VSE, osobou zodpovednou za 
riadenie VSE alebo osobou zodpovednou za riadenie činností výroby, prenosu a dodávky. 

 
Článok XVII.  

KONANIE A PODPISOVANIE ZA SPOLOČNOSŤ 
 
1. Konanie. Vo všetkých veciach zaväzujúcich Spoločnosť sú v mene Spoločnosti oprávnení 

konať a Spoločnosť zaväzovať ktorýkoľvek dvaja Členovia Predstavenstva spoločne. 
 
2. Podpisovanie. Podpisovanie za Spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo 

napísanému názvu Spoločnosti (prípadne odtlačku pečiatky Spoločnosti), menám 
a funkciám podpisujúcich pripoja osoby oprávnené konať v mene Spoločnosti svoj 
podpis. 

 
 

Článok XVIII.  
REZERVNÝ FOND SPOLOČNOSTI 

 
1. Rezervný fond pri vzniku. Spoločnosť bola založená ako spoločnosť s ručením 

obmedzeným a pri svojom vzniku nevytvorila rezervný fond.  
 
2. Rezervný fond po zmene právnej formy. Spoločnosť vytvorila pri zmene právnej formy 

na akciovú spoločnosť rezervný fond vo výške 100.000,- Sk (slovom: stotisíc slovenských 
korún). 

 
3. Dopĺňanie rezervného fondu. Spoločnosť je povinná každoročne dopĺňať rezervný fond 

minimálne o sumu vo výške 10% z čistého zisku vyčísleného v riadnej účtovnej závierke, 
a to až do dosiahnutia výšky rezervného fondu rovnajúcej sa 20% základného imania 
Spoločnosti. O výške prídelu do rezervného fondu nad Stanovami stanovenú hranicu 
rozhoduje na návrh Predstavenstva Valné zhromaždenie. 
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4. Použitie rezervného fondu. Rezervný fond Spoločnosti sa používa na krytie strát 

Spoločnosti. O použití rezervného fondu rozhoduje Predstavenstvo po predchádzajúcom 
súhlase Dozornej rady, pričom dbá na záujmy Spoločnosti. 

 
5. Rezervný fond po 1.1.2014. Po zvýšení základného imania Spoločnosti nepeňažným 

vkladom zo strany jediného akcionára doplní VSE rezervný fond príplatkom vo výške 
984 000,00 EUR (slovom: deväťstoosemdesiatštyri tisíc EUR).      

 
 

Článok XIX.  
ROZDELENIE ZISKU A ÚHRADA STRÁT SPOLOČNOSTI 

 
1. Všeobecne. O rozdeľovaní zisku Spoločnosti rozhoduje Valné zhromaždenie na návrh 

Predstavenstva. 

2. Zásady rozdelenia zisku. Do zrušenia Spoločnosti môže byť akcionárovi vyplatený vždy 
len čistý zisk: 

(a) znížený o prídely do rezervného fondu, prípadne ďalších fondov, ktoré Spoločnosť 
vytvára podľa zákona, a o neuhradenú stratu z minulých období; a 

(b) zvýšený o nerozdelený zisk z minulých období a fondy vytvorené zo zisku, ktorých 
použitie nie je v zákone ustanovené;  

pričom takto určený čistý zisk sa použije na výplatu dividendy a tantiém; tým nie je 
vylúčené, aby Valné zhromaždenie rozhodlo, že časť zisku sa použije na zvýšenie 
základného imania Spoločnosti.  

3. Obmedzenie rozdelenia zisku. Spoločnosť nemôže vyplatiť akcionárovi čistý zisk alebo 
iné vlastné zdroje Spoločnosti, ak vlastné imanie zistené podľa schválenej riadnej 
účtovnej závierky je alebo by bolo v dôsledku rozdelenia zisku nižšie ako hodnota 
základného imania spolu s rezervnými fondmi, ktoré podľa zákona alebo Stanov nesmie 
Spoločnosť použiť na plnenie akcionárovi. 

4. Úhrada strát. O spôsobe úhrady strát Spoločnosti, ktoré vznikli v uplynulom obchodnom 
roku rozhoduje Valné zhromaždenie na návrh Predstavenstva. 

5. Vytváranie ďalších fondov. Spoločnosť môže vytvárať v súlade s právnymi predpismi 
ďalšie fondy a prispievať do nich zo svojho čistého zisku sumou, ktorej definitívna výška 
podlieha schváleniu rozdelenia zisku Valným zhromaždením. Spôsob použitia týchto 
fondov určujú vnútorné pravidlá schválené Predstavenstvom. 

 
Článok XX.  

STRATEGICKÝ PLÁN 
 

1. Strategický plán. Predstavenstvo pripraví na schválenie Dozornou radou kompletný 
Strategický plán na nadchádzajúce účtovné obdobia, ktorý predloží Dozornej rade 
najmenej dvadsať (20) Pracovných dní pred skončením príslušného účtovného obdobia. 
Každý Strategický plán musí obsahovať najmenej nasledovné položky: 

(a) správu o činnosti Spoločnosti počas príslušného účtovného obdobia; a 

(b) projektovanú súvahu, výkaz ziskov a strát a výkaz cash-flow, vrátane odhadu 
požiadaviek na obežný kapitál a investičné výdavky týkajúce sa najväčších položiek 
alebo projektov spolu s podkladovými detailmi. 
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Predstavenstvo môže taktiež predložiť návrhy týkajúce sa akýchkoľvek iných 
Vyhradených záležitostí alebo záležitostí, ktoré považuje Predstavenstvo za potrebné, aby 
boli prerokované v Dozornej rade. S cieľom predísť akýmkoľvek pochybnostiam, 
Strategický plán nebude považovaný za prevádzkový rozpočet. 

Ak Dozorná rada vznesie námietky voči Strategickému plánu, bude sa postupovať podľa 
článku XIV., odsek 5 týchto stanov.  
Členovia Predstavenstva zabezpečia, aby bola Spoločnosť riadená v medziach 
Strategického plánu a Obchodného plánu. V prípade rozdielov medzi Strategickým 
plánom a Obchodným plánom bude mať prednosť Strategický plán.  

 

Článok XXI.  
ÚČTOVNÉ OBDOBIE A ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA 

 
1. Účtovné obdobie. Účtovným obdobím Spoločnosti je kalendárny rok, začínajúci 1. 

januárom a končiaci 31. decembrom. 

 

2. Účtovníctvo. Spoločnosť vedie predpísaným spôsobom a v súlade s právnymi predpismi 
svoje účtovníctvo. Za riadenie účtovníctva zodpovedá Predstavenstvo, ktoré zabezpečuje 
overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky za 
príslušný rok audítorom vymenovaným Dozornou radou podľa článku XIV., odsek 3(f). 
Dozorná rada prerokuje riadnu, mimoriadnu a konsolidovanú účtovnú závierku. 

 

3. Sústava informácií. Spoločnosť vytvára sústavu informácií predpísanú právnymi 
predpismi a poskytuje údaje o svojej činnosti orgánom ustanoveným týmito predpismi. 

 

4. Účtovné závierky. Zostavenie riadnej individuálnej účtovnej závierky, mimoriadnej 
individuálnej účtovnej závierky, konsolidovanej účtovnej závierky a návrhu na rozdelenie 
zisku alebo úhrady strát, vrátane návrhu na výšku a spôsob vyplácania dividendy 
a tantiém, zabezpečuje Predstavenstvo. Riadna individuálna účtovná závierka, 
mimoriadna individuálna účtovná závierka a konsolidovaná účtovná závierka musí byť 
zostavená spôsobom zodpovedajúcim všeobecne záväzným právnym predpisom 
a zásadám vedenia účtovníctva tak, aby poskytovala úplné informácie o majetkovej 
a finančnej situácii, v ktorej sa Spoločnosť nachádza a o výške dosiahnutého zisku alebo 
strát, ktoré vznikli v uplynulom roku. 

 

5. Termíny na predloženie účtovnej závierky. Zostavenú riadnu individuálnu účtovnú 
závierku a konsolidovanú účtovnú závierku spolu s uvedenými návrhmi predloží 
Predstavenstvo najneskôr do 15. marca každého roku Audítorovi na overenie a potom 
najneskôr do 30. apríla príslušného kalendárneho roka Dozornej rade na prerokovanie. 
Audítorom overenú a Dozornou radou preskúmanú závierku potom Predstavenstvo 
predloží spolu so správou audítora Valnému zhromaždeniu, ktoré musí byť zvolané 
najneskôr do 30. júna príslušného kalendárneho roka. Dozorná rada zároveň predloží 
Valnému zhromaždeniu správu o výsledku svojho preskúmania. Táto závierka sa zasiela 
akcionárom, ktorí vlastnia Akcie na meno najmenej tridsať (30) dní pred dňom konania 
Valného zhromaždenia. 
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6. Výročná správa. Spoločnosť je povinná po schválení Valným zhromaždením zverejniť 
výročnú správu, obsahom ktorej sú aj vybrané údaje z riadnej individuálnej účtovnej 
závierky v zmysle príslušných právnych predpisov. 

 
Článok XXII.  

ZMENA A DOPLNENIE STANOV 
 

1. Všeobecne. O dopĺňaní a zmene Stanov rozhoduje Valné zhromaždenie v súlade 
s ustanovením článku X., odsek 2. Spôsob oboznamovania akcionára s návrhom znenia 
Stanov je bližšie uvedený v článku X., odsek 11 a  12. 

 

2. Notár. Pre prijatie doplnkov alebo zmien Stanov je nutná prítomnosť notára, ktorý 
o rozhodnutí Valného zhromaždenia vyhotoví notársku zápisnicu. 

 

3. Zápis zmien v obchodnom registri. Ak sa doplnením alebo zmenou Stanov zmenia 
skutočnosti zapísané v obchodnom registri, je Predstavenstvo povinné bez zbytočného 
odkladu podať návrh na zápis zmien do obchodného registra. 

 

4. Vyhotovenie úplného znenia stanov. Predstavenstvo je povinné po každej zmene Stanov 
vyhotoviť bez zbytočného odkladu ich úplné znenie, za ktorého úplnosť a správnosť 
zodpovedá. V prípade podmieneného zvýšenia základného imania vyhotoví 
Predstavenstvo úplné znenie Stanov s uvedením výšky základného imania, ktorá 
vyplynula z uplatnenia práv spojených s vymeniteľnými dlhopismi alebo prioritnými 
dlhopismi ich majiteľmi v priebehu predchádzajúceho kalendárneho roka do jedného 
mesiaca po skončení kalendárneho roka. 

 

Článok XXIII.  
POVINNOSŤ POSKYTNÚŤ INFORMÁCIE 

 
1. Poskytovanie informácií akcionárom. Spoločnosť bude pravidelne a riadne informovať 

akcionára o svojej finančnej situácii a o všetkých ostatných dôležitých otázkach 
Spoločnosti. Všetky oznámenia Spoločnosti akcionárovi a orgánom Spoločnosti sa považujú 
za platne vykonané, ak boli odoslané doporučenou poštou s doručenkou (i) na adresu 
akcionára uvedenú v evidencii zaknihovaných cenných papierov ustanovenej Zákonom 
o cenných papieroch, alebo (ii) na adresy orgánov Spoločnosti (v sídle Spoločnosti). 

 

2. Oznámenia akcionára Spoločnosti. Všetky oznámenia akcionára a orgánov Spoločnosti sa 
považujú za platne vykonané pokiaľ boli odoslané doporučenou poštou s doručenkou alebo 
osobne na adresu Spoločnosti uvedenej v obchodnom registri. 

3. Poskytovanie informácií tretím osobám. Oznámenia Spoločnosti tretím osobám sa 
zverejňujú na verejne prístupnej úradnej tabuli v sídle Spoločnosti a spôsobom 
stanoveným Obchodným zákonníkom. 
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Článok XXIV.  

ZRUŠENIE, LIKVIDÁCIA A ZÁNIK SPOLOČNOSTI 
 

1. Všeobecne. Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu Spoločnosti z obchodného registra. Zániku 
Spoločnosti predchádza jej zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie. O zrušení 
Spoločnosti rozhoduje Valné zhromaždenie, pokiaľ z právnych predpisov nevyplýva inak. 

 

2. Zrušenie Spoločnosti bez likvidácie. Spoločnosť sa zrušuje bez likvidácie v prípadoch, 
keď: 

(a) Valné zhromaždenie rozhodne o zlúčení alebo splynutí Spoločnosti a celé jej 
imanie prechádza na právneho nástupcu (§ 218a až 218l Obchodného zákonníka); 

(b) Valné zhromaždenie rozhodne o rozdelení Spoločnosti a celé jej imanie prechádza 
na právnych nástupcov(§ 218m až 218p Obchodného zákonníka). 

Likvidácia sa takisto nevyžaduje, ak spoločnosť nemá žiaden majetok alebo ak sa 
zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz 
zrušený z dôvodu, že majetok úpadcu nestačí na úhradu výdavkov a odmenu správcu 
konkurznej podstaty, alebo ak bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku 
alebo ak bol konkurz zrušený pre nedostatok alebo ak po ukončení konkurzného konania 
nezostane spoločnosti žiaden majetok. 

Vo veciach neupravených Stanovami sa pri zrušení Spoločnosti bez likvidácie použijú 
ustanovenia § 218a až § 218p Obchodného zákonníka. 

 
3. Likvidácia Spoločnosti. Likvidácia Spoločnosti sa vyžaduje v prípadoch, keď: 

(a) celé imanie zrušenej Spoločnosti neprechádza na právneho nástupcu; 

(b) po ukončení konkurzného konania zostal Spoločnosti majetok;  

(c) o zrušení a likvidácii rozhodol súd na návrh štátneho orgánu alebo osoby, ktorá 
osvedčí právny záujem; alebo 

(d) o zrušení Spoločnosti rozhodlo Valné zhromaždenie. 

 
Ak Spoločnosť zaniká s likvidáciou, na základe návrhu Predstavenstva určí Valné 
zhromaždenie likvidátora.  
Na postup pri likvidácii Spoločnosti sa použijú ustanovenia §70 až §75a Obchodného 
zákonníka a § 219 až 220a Obchodného zákonníka. 
 

 
Článok XXV.  

VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

1. Zákaz konkurencie. Ustanovenie §196 Obchodného zákonníka sa vzťahuje na všetkých 
Členov Predstavenstva, Členov Dozornej rady, Generálneho riaditeľa a všetkých vedúcich 
zamestnancov.  

 
2. Zmluvy medzi Prepojenými osobami. Na vylúčenie pochybností, Zmluvy medzi 

Prepojenými osobami môžu Spoločnosť a jej Dcérske spoločnosti, bez ohľadu na ich 
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hodnotu, uzatvárať len za podmienok nie horších, než by boli získateľné od 
alternatívnych, obvyklých obchodných strán. VSE obdrží podrobnosti o všetkých 
Zmluvách medzi Prepojenými osobami, ktoré nepatria medzi Oddelené činnosti. Dozorná 
rada obdrží podrobnosti o všetkých Zmluvách medzi Prepojenými osobami. Každý Člen 
Predstavenstva a Člen Dozornej rady na základe žiadosti obdrží odôvodnene požadované 
informácie týkajúce sa takýchto Zmlúv medzi Prepojenými osobami.  

 
3. Vzťahy vo vnútri Spoločnosti. Vznik, právne pomery a zánik Spoločnosti, ako aj vzťahy 

vnútri Spoločnosti sa riadia príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

 

4. Neplatnosť ustanovení Stanov. V prípade, že sa niektoré ustanovenia Stanov stanú 
neplatné, neúčinné alebo sporné v dôsledku rozporu s platným právnym poriadkom alebo v 
dôsledku zmeny Stanov alebo v prípade chýbajúceho ustanovenia, zostávajú všetky ostatné 
ustanovenia Stanov takouto skutočnosťou nedotknuté. Namiesto dotknutých ustanovení 
Stanov nastupuje zodpovedajúce ustanovenie všeobecne záväzných právnych predpisov 
platných a účinných v Slovenskej republike, ktoré svojim obsahom a účelom najlepšie 
vystihuje zamýšľaný účel Stanov alebo v prípade, že sa takéto ustanovenie v právnom 
predpise nenachádza, bude prijatá úprava, ktorá najlepšie zodpovedá obchodným zámerom 
akcionára. 

 

5. Účinnosť. Tieto Stanovy boli zmenené v dôsledku rozhodnutia Predstavenstva o zvýšení 
základného imania Spoločnosti formou nepeňažného vkladu  a nadobúdajú účinnosť 
1.1.2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jaroslav Hrušč                                                                        Ing. Marcel Fitere 
predseda predstavenstva                                                                člen predstavenstva 
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Článok I.  

DEFINÍCIE 
 

1. Definície. Pokiaľ v týchto Stanovách nie je uvedené inak, pojmy začínajúce veľkým 
písmenom majú tento význam: 
 

Akcie Znamenajú 1 zaknihovaná akcia Spoločnosti na meno s menovitou 
hodnotou 35.000,- EUR (slovom: tridsaťpäť tisíc eur); alebo 
akékoľvek akcie, ktoré budú vydané neskôr, alebo ktoré takúto akciu 
nahradia a ktoré kedykoľvek budú predstavovať základné imanie 
Spoločnosti. 

Člen Dozornej rady  znamená člen Dozornej rady Spoločnosti. 

Člen Predstavenstva  znamená člen Predstavenstva Spoločnosti. 

Dcérska spoločnosť znamená akúkoľvek právnickú osobu, ktorá je priamo alebo 
nepriamo Kontrolovaná Spoločnosťou. 

Dozorná rada znamená dozornú radu Spoločnosti založenú podľa článku XIV. 

DSO znamená Východoslovenská distribučná, a.s., akciová spoločnosť, 
založená a existujúca podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, 
so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36 599 361, zapísaná 
v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 
číslo 1411/V, založená ako stopercentná dcérska spoločnosť 
Spoločnosti, ktorej hlavným predmetom činnosti bude distribúcia 
elektriny. 

FNM znamená Fond národného majetku Slovenskej republiky. 

Generálny riaditeľ znamená najvyššieho vedúceho zamestnanca Spoločnosti ako je 
uvedené v článku XVI. 

Kontrola znamená vo vzťahu k akejkoľvek osobe, oprávnenie priamo alebo 
nepriamo riadiť alebo ovplyvňovať riadenie takejto osoby, buď na 
základe vlastníctva viac ako 50% akcií, viac ako 50% iných cenných 
papierov s právom hlasovať, spoločenskej zmluvy alebo inej zmluvy 
o majetkovej účasti na základe ktorej majetková účasť predstavuje 
viac ako 50% základného imania alebo majetku príslušnej osoby 
alebo na základe iných skutočností, pričom “Kontrolovať“ znamená 
vykonávať vo vzťahu k akejkoľvek osobe Kontrolu. 

Kontrolovaná znamená akúkoľvek osobu, v ktorej iná osoba vykonáva Kontrolu. 

Ministerstvo znamená Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. 

Obchodný plán znamená obchodný plán Spoločnosti, ktorý obsahuje projektovanú 
súvahu, výkaz ziskov a strát a výkaz cash-flow, vrátane odhadu 
požiadaviek na obežný kapitál a investičné výdavky týkajúce sa 
najväčších položiek alebo projektov spolu s podkladovými detailmi 

Obchodný zákonník znamená zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, 
Obchodný zákonník. 

Pracovný deň znamená deň, v ktorý sú banky otvorené v Slovenskej republike, 
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s výnimkou sobôt a nedieľ. 

Predstavenstvo znamená predstavenstvo Spoločnosti ako je uvedené v článku XII. 

Predstavenstvo VSE znamená predstavenstvo VSE kreované v súlade so Stanovami VSE a 
príslušnými ustanoveniami slovenského práva. 

Prepojená osoba znamená v súvislosti s akoukoľvek osobou, akúkoľvek inú osobu, 
ktorá priamo alebo nepriamo, prostredníctvom jedného alebo 
viacerých sprostredkovateľov, Kontroluje, je Kontrolovaná alebo je 
pod spoločnou Kontrolou s danou osobou. Ak jedna osoba priamo 
vlastní viac ako päťdesiat percent (50%) základného imania, cenných 
papierov s právom hlasovať alebo obchodných podielov inej osoby, 
takáto osoba sa považuje za prepojenú osobu. 

Spoločnosť znamená [VSE Development, a.s.], akciová spoločnosť, založená 
a existujúca podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so 
sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44 483 767, zapísaná 
v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sa, vložka č. 
1628/V.   

Stanovy sú stanovy Spoločnosti v znení prípadných zmien schválených 
Valným zhromaždením Spoločnosti. 

Stanovy VSE sú stanovy VSE v znení prípadných zmien schválených Valným 
zhromaždením VSE. 

Strana znamená Ministerstvo, FNM alebo Strategického partnera alebo ich 
prípadných nástupcov. 

Strategický partner znamená RWE Beteiligungsverwaltung Ausland GmbH, akýkoľvek 
nástupca alebo akákoľvek Prepojená osoba, ktorá riadne nadobudne 
akcie Strategického partnera. 

Strategický plán znamená výhľadový podnikateľský plán na prevádzku a vedenie 
Spoločnosti tak, ako je uvedené v článku XX. 

Tretia etapa znamená tretiu etapu Európskej hospodárskej a menovej únie podľa 
Zmluvy o vytvorení Európskeho spoločenstva v znení neskorších 
dodatkov. 

Valné zhromaždenie znamená valné zhromaždenie Spoločnosti, zložené a konané v súlade 
s článkom X. a XI. a relevantnými ustanoveniami slovenského práva. 

Valné zhromaždenie 
VSE 

znamená valné zhromaždenie VSE, zložené a konané v súlade so 
Stanovami VSE a relevantnými ustanoveniami slovenských zákonov. 

Verejná ponuka znamená ponuku akcií, vymeniteľných dlhopisov alebo iných 
cenných papierov alebo investičných nástrojov, ktoré poskytujú ich 
majiteľovi práva spojené s akciami, neurčitému okruhu vopred 
neurčených osôb prostredníctvom umiestnenia cenných papierov na 
kapitálový trh. 

VSE znamená Východoslovenská energetika a.s., akciová spoločnosť, 
založená a existujúca podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, 
so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, Slovenská republika, IČO 36 
211 222, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, 
Oddiel Sa, vložka číslo 1203/V. 
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Vyhradené 
záležitosti 

znamená vyhradené záležitosti Dozornej rady tak, ako je uvedené v 
odseku XIV.3. 

Zákon o cenných 
papieroch 

znamená zákon SR č. 566/2001 Z.z.  o cenných 
papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, v aktuálnom znení. 

Zákon o energetike znamená zákon SR č. 251/2012 Z.z. o energetike a zmene niektorých 
zákonov, v aktuálnom znení. 

Zmluva medzi 
Prepojenými 
osobami 

znamená akúkoľvek zmluvu, vrátane jej dodatkov, bez ohľadu na jej 
formu, medzi Spoločnosťou a ktoroukoľvek z jej Prepojených osôb 
na jednej strane a Strategickým partnerom alebo akýmkoľvek 
akcionárom alebo akýmkoľvek z ich nástupcov alebo ich Prepojenou 
osobou na druhej strane. 

 
2. Výklad. Pokiaľ z kontextu Stanov nevyplýva niečo iné platí, že: 

(a) Odkaz na ustanovenie právneho predpisu alebo zmluvy je odkazom na takéto 
ustanovenie v znení všetkých neskorších dodatkov. Pokiaľ nie je uvedené inak, 
každý odkaz na právny predpis je odkazom na právny predpis Slovenskej 
republiky. 

(b) Odkaz na článok alebo odsek je odkazom na článok alebo odsek Stanov.  
(c) Definície vyššie uvedené v jednotnom čísle sa vzťahujú aj na príslušné tvary 

v množnom čísle a naopak. 
(d) Nadpisy článkov alebo odsekov v Stanovách sú uvedené len pre orientáciu. Nie sú 

súčasťou Stanov a v žiadnom prípade nemajú vplyv na význam a interpretáciu 
týchto Stanov. 

 
 

Článok II.  
OBCHODNÉ MENO SPOLOČNOSTI 

 
1. Obchodné meno. Obchodným menom Spoločnosti je: [VSE Development, a.s.] 

 
 

Článok III.  
ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 
1.  Sídlo. Sídlo Spoločnosti je Mlynská 31, 042 91 Košice, Slovenská republika. 
2.  Zápis v obchodnom registri. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného 

súdu Košice I, oddiel Sa, vložka číslo 1628/V, pod identifikačným číslom (IČO): 44 483 
767. Spoločnosť je oprávnená vykonávať podnikateľskú činnosť vo vlastnom mene a na 
vlastný účet na celom území Slovenskej republiky. 

3.  Trvanie Spoločnosti. Spoločnosť je založená na neurčitý čas. 
 
 

Článok IV.  
AKCIONÁR  

 
1. Akcionár. Jediným akcionárom Spoločnosti je: Východoslovenská energetika a.s., so 

sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice.  
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Článok V.  

PREDMET PODNIKANIA SPOLOČNOSTI 
 

1. Predmet podnikania. Predmetom podnikania Spoločnosti je:  
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu; 
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb; 
- dodávka elektriny; 
- administratívne služby; 
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov; 
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným 

prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod); 
- organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí; 
- počítačové služby; 
- prenájom hnuteľných vecí; 
- prieskum trhu a verejnej mienky; 
- reklamné a marketingové služby; 
- služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov; 
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby; 
- vedenie účtovníctva; 
- verejné obstarávanie; 
- vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti; 
- výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied; 
- výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied. 

 
Článok VI.  

ZÁKLADNÉ IMANIE SPOLOČNOSTI A AKCIE 
 

1. Základné imanie. Výška základného imania Spoločnosti je 35.000,- EUR (slovom: 
tridsaťpäť tisíc eur). Základné imanie je tvorené peňažným vkladom jediného akcionára 
Spoločnosti Východoslovenská energetika a.s., so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, 
IČO: 36 211 222 vo výške 35.000,- EUR (slovom: tridsaťpäť tisíc eur), ktorý bol splatený 
v rozsahu 35.000,- EUR (slovom: tridsaťpäť tisíc eur). 
 

2. Akcie. Základné imanie Spoločnosti je tvorené 1 (jednou) kmeňovou Akciou na meno, 
ktorá má menovitú hodnotu 35.000,- EUR (slovom: tridsaťpäť tisíc eur). 

 
3. Podoba Akcií. Akcie na meno sú vydané v podobe zaknihovaných cenných papierov a sú 

evidované v evidencii zaknihovaných cenných papierov podľa Zákona o cenných 
papieroch. Táto evidencia zároveň nahrádza zoznam akcionárov Spoločnosti. Akýkoľvek 
prevod Akcií bude účinný v deň registrácie prevodu v príslušnej evidencii cenných 
papierov. 

 
4. Kótovanie Akcií. Akcie nie sú kótované na burze cenných papierov, pokiaľ Valné 

zhromaždenie nerozhodne inak a pokiaľ nebudú splnené podmienky osobitných právnych 
predpisov a burzových pravidiel príslušnej burzy cenných papierov. 

 
5. Rôzne menovité hodnoty. Spoločnosť môže vydať Akcie s rôznymi menovitými 

hodnotami, ale za predpokladu, že menovitá hodnota bude kladné celé číslo. Súčet 
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menovitých hodnôt všetkých vydaných Akcií musí zodpovedať výške základného imania 
Spoločnosti. 

 
6. Vydávanie Akcií. Spoločnosť je oprávnená vydávať ďalšie Akcie, a to aj hromadné Akcie 

a iné cenné papiere na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia v súlade so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Popri ustanoveniach Obchodného 
zákonníka sú podmienky vydania, upísania a splácania stanovené takto: 
(a)  Vydanie Akcií, lehotu ich upísania, harmonogram splácania a ďalšie podmienky 

stanovuje a ich dodržanie administratívne zabezpečuje Predstavenstvo a to na 
základe rozhodnutia Valného zhromaždenia. 

(b)  V prípade upísania Akcií peňažným vkladom je upisovateľ povinný k dátumu 
upísania Akcií zaplatiť Spoločnosti zálohu vo výške minimálne 30% menovitej 
hodnoty Akcií, inak mu nemôže byť vydaný dočasný list, ktorý bude obsahovať 
menovitú hodnotu upísaných Akcií, prípadne určenie ich druhu a splatenú časť ich 
menovitej hodnoty. Celú menovitú hodnotu Akcií je upisovateľ povinný 
Spoločnosti zaplatiť podľa splátkového kalendára, najneskoršie však do troch (3) 
mesiacov po zapísaní zvýšenia základného imania do obchodného registra, na 
základe čoho Spoločnosť vymení takýto dočasný list za Akcie Spoločnosti. 

(c) V prípade, že ide o upísanie Akcií nepeňažným vkladom, je upisovateľ povinný 
splatiť celú menovitú hodnotu Akcií v lehote uvedenej v rozhodnutí Valného 
zhromaždenia o zvýšení základného imania, najneskôr však pred zápisom zvýšenia 
základného imania do obchodného registra. 

(d) Emisné ážio je splatné v plnej výške v deň upísania Akcií. Ak pri splácaní 
emisného kurzu Akcie platená suma nestačí na splatenie menovitej hodnoty alebo 
jej časti, započítava sa najprv na plnenie povinnosti splatiť emisné ážio. 

(e) Pokiaľ akcionár nezaplatí celú menovitú hodnotu Akcie (Akcií) v stanovenej 
lehote, alebo ak ju zaplatí s omeškaním, je povinný zaplatiť úrok vo výške 20% 
ročne z čiastky, so zaplatením ktorej je v omeškaní. Akcionára, ktorý je so 
zaplatením akejkoľvek časti menovitej hodnoty Akcie (Akcií) v omeškaní, je 
Predstavenstvo povinné bez zbytočného odkladu písomne vyzvať, aby svoju 
povinnosť splnil. Ak tak akcionár do šesťdesiatich (60) dní od preukázateľného 
odoslania tejto výzvy neurobí, je Predstavenstvo oprávnené vylúčiť akcionára zo 
Spoločnosti. Doručením rozhodnutia o vylúčení akcionára zo Spoločnosti 
prechádzajú Akcie vylúčeného akcionára na Spoločnosť. 

(f) Po prechode Akcií vylúčeného akcionára na Spoločnosť alebo po znížení 
základného imania o Akcie vylúčeného akcionára podľa §161b Obchodného 
zákonníka sa uplatní postup uvedený v §177 ods. 6 a ods. 7 Obchodného 
zákonníka. 

 
7. Nadobúdanie vlastných Akcií. Spoločnosť nesmie upisovať Akcie vytvárajúce jej 

základné imanie. Spoločnosť alebo osoba konajúca vo vlastnom mene a na účet 
Spoločnosti môže nadobúdať vlastné Akcie Spoločnosti iba za podmienok ustanovených 
v § 161a až § 161f Obchodného zákonníka. 

 
 

Článok VII.  
ZVÝŠENIE A ZNÍŽENIE ZÁKLADNÉHO IMANIA 

 
1. Zvýšenie základného imania. O zvýšení základného imania Spoločnosti rozhoduje Valné 

zhromaždenie na návrh Predstavenstva v súlade s ustanovením článku X., odsek 2. 
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V pozvánke na Valné zhromaždenie, v ktorého programe je rozhodovanie o zvýšení 
základného imania, sa okrem náležitostí podľa článku X., odsek 11 uvedú aj náležitosti 
podľa § 202 ods. 2 a 3 Obchodného zákonníka. Rozhodnutie Valného zhromaždenia 
o zvýšení základného imania musí mať formu notárskej zápisnice. Účinky zvýšenia 
základného imania nastávajú dňom jeho zápisu do obchodného registra. 

 
2. Spôsob zvýšenia základného imania. Spoločnosť môže zvýšiť základné imanie 

nasledovnými spôsobmi:  

(a) upísaním nových Akcií s výzvou na upisovanie Akcií alebo dohodou všetkých 
akcionárov o rozsahu účasti na zvýšení základného imania bez upisovania Akcií; 

(b) podmieneným zvýšením základného imania;  
(c) zvýšením základného imania z majetku Spoločnosti na základe rozhodnutia 

Valného zhromaždenia; 
(d) kombinovaným zvýšením základného imania; alebo 
(e) zvýšením základného imania Predstavenstvom na základe článku X., odsek 2(c).   
 

3. Prednostné upisovanie Akcií. Ak Spoločnosť zvyšuje základné imanie peňažnými 
vkladmi, má doterajší akcionár právo na prednostné upisovanie Akcií na zvýšenie 
základného imania. Obmedziť alebo vylúčiť právo akcionára na prednostné upísanie Akcií 
možno len uznesením Valného zhromaždenia o zvýšení základného imania, ak to vyžadujú 
dôležité záujmy Spoločnosti.  

 

4. Zníženie základného imania. O znížení základného imania Spoločnosti rozhoduje Valné 
zhromaždenie v súlade s ustanovením článku X., odsek 2. V pozvánke na Valné 
zhromaždenie, v ktorého programe je rozhodovanie o znížení základného imania, sa okrem 
náležitostí podľa článku X., odsek 11 uvedú aj náležitosti podľa §212 Obchodného 
zákonníka. Rozhodnutie Valného zhromaždenia o znížení základného imania musí mať 
formu notárskej zápisnice. 

 

5. Zníženie základného imania znížením menovitej hodnoty Akcií. Zníženie základného 
imania sa môže vykonať znížením menovitej hodnoty Akcií za podmienok a v súlade 
s rozhodnutím Valného zhromaždenia o znížení základného imania. Zníženie menovitej 
hodnoty zaknihovaných Akcií sa vykoná zmenou zápisu o výške menovitej hodnoty Akcií 
v evidencii zaknihovaných cenných papierov ustanovenej Zákonom o cenných papieroch. 

 

6. Zníženie základného imania vzatím Akcií z obehu. Zníženie základného imania sa môže 
uskutočniť aj vzatím Akcií z obehu na základe dohody s akcionárom, ktorý sa prihlási na 
výzvu Predstavenstva, alebo na základe pravidiel prijatých Valným zhromaždením, alebo 
vzatím z obehu vyžrebovaných Akcií. Inak ako na základe dohody s akcionárom možno 
vziať z obehu Akcie iba za primeranú odplatu určenú Určujúcou osobou vybranou na 
základe rozhodnutia Valného zhromaždenia o znížení základného imania. Zaknihované 
Akcie sa vezmú z obehu ich zrušením v evidencii zaknihovaných cenných papierov, 
ustanovenej Zákonom o cenných papieroch.  
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Článok VIII.  
PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁROV 

 
1. Všeobecne. Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy a Stanovy. 

Akcionárom Spoločnosti môže byť právnická osoba aj fyzická osoba, pokiaľ právne 
predpisy nestanovujú niečo iné. V prípadoch ustanovených zákonom práva akcionára voči 
Spoločnosti môže uplatňovať iba osoba, ktorá je oprávnená vykonávať tieto práva 
k rozhodujúcemu dňu určenému na základe zákona alebo v Stanovách.  

 
2. Právo na dividendu. Akcionár má právo na podiel zo zisku Spoločnosti (dividendu), 

ktorý Valné zhromaždenie určilo na rozdelenie. Spoločnosť môže akcionárovi vyplatiť 
dividendu len pri splnení podmienok uvedených v článku XIX. Rozhodujúci deň na 
určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu určí Valné zhromaždenie, ktoré 
rozhodlo o rozdelení zisku Spoločnosti; ak Valné zhromaždenie rozhodujúci deň neurčí, 
považuje sa za takýto deň uplatnenia práva na dividendu akcionárom. Spôsob a miesto 
výplaty dividendy určí Valné zhromaždenie, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku. Spoločnosť 
je povinná vyplatiť dividendu akcionárovi na svoje náklady a nebezpečenstvo. Právo na 
dividendu môže byť predmetom samostatného prevodu odo dňa rozhodnutia Valného 
zhromaždenia o rozdelení zisku akcionárovi.  

 
3. Zákaz vrátenia vkladov. Spoločnosť nesmie vrátiť akcionárovi jeho vklad. Za vrátenie 

vkladu akcionárovi sa nepovažuje plnenie Spoločnosti pri nadobudnutí vlastných Akcií 
Spoločnosťou, ak to zákon pripúšťa, a pri vyhlásení dočasného listu za neplatný. 
Spoločnosť nesmie vyplácať akcionárovi najmä úroky z vkladov do Spoločnosti 
a preddavky na dividendu. Akékoľvek plnenia poskytnuté akcionárovi v rozpore so 
zákonom alebo Stanovami je akcionár povinný vrátiť Spoločnosti, s výnimkou dividendy 
prijatej dobromyseľne. Splnenie tejto povinnosti nemôže Spoločnosť odpustiť 
a Predstavenstvo je povinné ju vymáhať.  

 
4. Právo na informácie. Akcionár má právo nahliadať do zápisníc z rokovaní Dozornej 

rady; o takto získaných informáciách je povinný zachovávať mlčanlivosť. Predstavenstvo 
je povinné akcionárovi poskytnúť na požiadanie na Valnom zhromaždení úplné a 
pravdivé informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s predmetom rokovania Valného 
zhromaždenia. Ak Predstavenstvo nie je schopné poskytnúť akcionárovi na Valnom 
zhromaždení úplnú informáciu, alebo ak o to akcionár na Valnom zhromaždení požiada, 
je Predstavenstvo povinné poskytnúť ich akcionárovi písomne najneskôr do 30 dní od 
konania Valného zhromaždenia. Písomnú informáciu zasiela Predstavenstvo akcionárovi 
na adresu ním uvedenú, inak ju poskytne v mieste sídla Spoločnosti. Poskytnutie 
informácie možno odmietnuť iba z dôvodov uvedených v §180 ods. 4 Obchodného 
zákonníka. 

 
5. Účasť na riadení Spoločnosti. Akcionár je oprávnený zúčastniť sa na Valnom 

zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa 
záležitostí Spoločnosti alebo záležitostí Dcérskych spoločností, ktoré súvisia s predmetom 
rokovania Valného zhromaždenia, a uplatňovať na ňom návrhy. 

 
6. Právo na podiel na likvidačnom zostatku. Po zrušení Spoločnosti s likvidáciou má 

akcionár právo na podiel na likvidačnom zostatku. Právo na podiel na likvidačnom 
zostatku môže byť predmetom samostatného prevodu odo dňa, ku ktorému bol schválený 
návrh na rozdelenie likvidačného zostatku.  
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Článok IX.  
ORGÁNY SPOLOČNOSTI 

 
1. Orgány Spoločnosti. Orgánmi Spoločnosti sú: 

(a)  Valné zhromaždenie 
(b)  Predstavenstvo 
(c)  Dozorná rada 

 
Článok X.  

VALNÉ ZHROMAŽDENIE 
 
1. Všeobecne. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Spoločnosti. Má výhradnú 

právomoc vo všetkých záležitostiach vyplývajúcich z Obchodného zákonníka, vrátane 
záležitostí podľa článku X., odsek 2 Stanov Spoločnosti. Valné zhromaždenie sa koná 
aspoň jedenkrát za rok. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva zakladateľ ako 
jediný akcionár Spoločnosti v rozsahu stanovenom zákonom.  

 
2. Pôsobnosť. Valné zhromaždenie je oprávnené rozhodovať o nasledovných záležitostiach: 

(a) zmena obchodného mena Spoločnosti; 
(b) zmena Stanov Spoločnosti; 
(c) zvýšenie alebo zníženie základného imania Spoločnosti, poverenie Predstavenstva 

zvýšiť základné imanie podľa § 210 Obchodného zákonníka a vydanie prioritných 
dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov;  

(d) vydanie Akcií, dlhopisov, opcií alebo iných cenných papierov alebo investičných 
nástrojov zakladajúcich akékoľvek právo na upísanie alebo na vlastníctvo Akcií, 
udelenie akéhokoľvek práva na nadobudnutie Akcií alebo nadobudnutie 
akýchkoľvek Akcií Spoločnosťou; 

(e) prijatie akéhokoľvek uznesenia na zrušenie Spoločnosti; 
(f) zmena formy a podoby Akcií, zmena práv spojených s akciami; 
(g) rozhodnutie o schválení riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej 

individuálnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát 
a určení tantiém, alebo rozhodnutie o nevyplatení zisku alebo tantiém, vrátane, aby 
sa predišlo pochybnostiam, schválenie vyplatenia dividend alebo iné podobné 
rozdelenie; 

(h) nakladanie s podnikom Spoločnosti alebo nakladanie s akoukoľvek časťou 
podniku Spoločnosti, ktorá predstavuje aspoň dvadsať percent (20%) obratu, 
zamestnancov, alebo zisku Spoločnosti alebo iným oddelením takej časti podniku 
Spoločnosti (vrátane, aby sa predišlo pochybnostiam vklad podniku a/alebo časti 
podniku Spoločnosti, ktorá predstavuje aspoň dvadsať percent (20%) obratu, 
zamestnancov alebo zisku Spoločnosti do základného imania inej obchodnej 
spoločnosti) 

(i) zrušenie, rozdelenie, zlúčenie alebo premena právnej formy Spoločnosti; 
(j) Verejná ponuka; 
(k) voľba, odvolanie alebo nahradenie Členov Predstavenstva a Členov Dozornej rady 

s výnimkou Členov Dozornej rady, ktorí zo zákona musia byť volení 
zamestnancami Spoločnosti, vrátane pravidiel odmeňovania členov orgánov 
Spoločnosti; 

(l) prevod Akcií alebo zriadenie záložného práva k akýmkoľvek Akciám; 
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(m) konečné schválenie Obchodného plánu a akýchkoľvek zmien a dodatkov 

Obchodného plánu; 
(n) akékoľvek obchodné rozhodnutia, v súvislosti so záležitosťou alebo sériou 

záležitostí (i) výslovne neuvedenou v Obchodnom pláne a ktorej, resp. ktorých 
hodnota predstavuje 3.000.000,- EUR (slovom: tri milióny euro) a viac alebo (ii) 
výslovne uvedenou v Obchodnom pláne pričom jej alebo ich hodnota sa od 
Obchodného plánu odchyľuje o sumu 3.000.000,- EUR (slovom: tri milióny euro) 
a viac; to však neplatí pre obchodné rozhodnutia o zmluvách uzatváraných 
Spoločnosťou v rámci jej bežnej obchodnej činnosti, (i) na základe ktorých 
Spoločnosť dosahuje výnosy (predaj elektriny odberateľom) a (ii) na základe 
ktorých Spoločnosť nakupuje elektrinu (vrátane, pre odstránenie pochybností, 
súvisiace dohody so správcami infraštruktúry a organizátormi trhu potrebné na 
uskutočnenie takéhoto predaja a nákupu); 

(o) rozhodnutia týkajúce sa Vyhradených záležitostí neschválených alebo 
zamietnutých Dozornou radou. 

 
3. Oznamovanie Valnému zhromaždeniu. Valné zhromaždenie ďalej berie na vedomie na 

základe návrhu Predstavenstva po schválení Dozornou radou: 
(a) Strategický plán, vrátane jeho akýchkoľvek zmien; 
(b) akékoľvek obchodné rozhodnutia, v súvislosti so záležitosťou alebo sériou 

záležitostí (i) výslovne neuvedenou v Strategickom pláne a ktorej, resp. ktorých 
hodnota predstavuje 3.000.000,- EUR (slovom: tri milióny euro) a viac alebo (ii) 
výslovne uvedenou v Strategickom pláne pričom jej alebo ich hodnota sa od 
Strategického plánu Spoločnosti odchyľuje o sumu 3.000.000,- EUR (slovom: tri 
milióny euro) a viac; to však neplatí pre obchodné rozhodnutia o zmluvách 
uzatváraných Spoločnosťou v rámci jej bežnej obchodnej činnosti, (i) na základe 
ktorých Spoločnosť dosahuje výnosy (predaj elektriny odberateľom) a (ii) na 
základe ktorých Spoločnosť nakupuje elektrinu (vrátane, pre odstránenie 
pochybností, súvisiace dohody so správcami infraštruktúry a organizátormi trhu 
potrebné na uskutočnenie takéhoto predaja a nákupu). 

 
4. V prípadoch ustanovených v článku VIII., odsek 8.1. písmeno u) Stanov VSE, je pred 

schvaľovaním príslušnej záležitosti spadajúcej do kompetencie Valného zhromaždenia 
potrebný predchádzajúci súhlas Valného zhromaždenia VSE. 

 
5. Účasť akcionára na Valnom zhromaždení. Akcionár sa zúčastňuje na Valnom 

zhromaždení osobne alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia. Ak 
akcionár vykonáva svoje práva prostredníctvom splnomocneného zástupcu, je tento 
povinný predložiť písomné plnomocenstvo. Ak akcionár udelí splnomocnenie na výkon 
hlasovacích práv spojených s tými istými Akciami na jednom Valnom zhromaždení 
viacerým splnomocnencom, Spoločnosť umožní hlasovanie tomu zástupcovi, ktorý sa na 
Valnom zhromaždení zapísal do listiny prítomných skôr. Ak sa akcionár, ktorý udelil 
plnomocenstvo, zúčastní zasadania Valného zhromaždenia, takéto plnomocenstvo stratí 
účinnosť. Splnomocnencom akcionára nemôže byť Člen Dozornej rady. 

 
6. Rozhodujúci deň. Na uplatnenie práv akcionára na Valnom zhromaždení podľa článku 

VIII., odsek 5, je rozhodujúcim dňom deň určený v pozvánke na Valné zhromaždenie, 
pričom týmto dňom môže byť deň konania Valného zhromaždenia alebo deň, ktorý mu 
predchádza, najviac však päť (5) dní pred dňom konania tohto Valného zhromaždenia. 
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7. Účasť iných osôb na Valnom zhromaždení. Na zasadnutí Valného zhromaždenia sa 

môžu zúčastniť okrem akcionára aj Členovia Predstavenstva a Dozornej rady, prípadne 
tretie osoby prizvané týmito orgánmi, pokiaľ akcionár nevznesie námietky proti ich 
prítomnosti.  

 
8. Riadne Valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie sa koná najmenej raz za rok. 

Predstavenstvo je povinné zvolať riadne Valné zhromaždenie v lehote šiestich (6) 
mesiacov od skončenia príslušného kalendárneho roka.  

 
9. Mimoriadne Valné zhromaždenie. Ak to vyžadujú záujmy Spoločnosti a v prípadoch 

stanovených právnymi predpismi alebo Stanovami možno zvolať mimoriadne Valné 
zhromaždenie. Mimoriadne Valné zhromaždenie zvolá Predstavenstvo najmä vtedy, ak: 

(a) sa na tom uznesie predchádzajúce riadne alebo mimoriadne Valné zhromaždenie; 
alebo  

(b) Predstavenstvo zistí, že strata Spoločnosti presiahla hodnotu 1/3 (jednej tretiny) 
základného imania alebo to možno predpokladať. 

 
Ak zákon ustanovuje povinnosť zvolať Valné zhromaždenie a Predstavenstvo sa na jeho 
zvolaní bez zbytočného odkladu neuznieslo alebo dlhší čas nie je schopné uznášať sa, 
Valné zhromaždenie je oprávnený zvolať ktorýkoľvek Člen Predstavenstva. 

 

10. Rozhodovanie jediného akcionára. Ak má Spoločnosť jediného akcionára, pôsobnosť 
Valného zhromaždenia vykonáva tento jediný akcionár. Tento akcionár môže 
kedykoľvek zvolať Valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť vykonáva, pričom neplatia 
ustanovenia článku X., odsek 11 a 12. Rozhodnutie jediného akcionára urobené pri 
výkone pôsobnosti Valného zhromaždenia musí mať písomnú formu a musí ho 
podpísať; notárska zápisnica sa vyžaduje v prípadoch ustanovených v článku X., odsek 
2, písm. a), písm. b), písm. c), písm. e), písm. i). Jediný akcionár je oprávnený 
požadovať, aby sa jeho rozhodovania zúčastnilo Predstavenstvo a Dozorná rada. 
Písomné rozhodnutie jediného akcionára sa musí doručiť Predstavenstvu a Dozornej 
rade. 

 

11. Miesto konania Valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie sa koná obvykle v sídle 
Spoločnosti alebo v odôvodnenom prípade na inom vhodnom mieste, ktoré bude 
uvedené v pozvánke na Valné zhromaždenie. Miesto, dátum a hodina konania Valného 
zhromaždenia sa musia určiť tak, aby čo najmenej obmedzovali možnosť akcionára 
zúčastniť sa na Valnom zhromaždení. Pokiaľ je potrebná účasť notára na Valnom 
zhromaždení, bude sa konať Valné zhromaždenie v sídle Spoločnosti alebo na inom 
mieste v Slovenskej republike uvedenom v pozvánke. 

 

12. Pozvánka. Predstavenstvo zvolá Valné zhromaždenie písomnou pozvánkou zaslanou 
akcionárovi vlastniacemu Akcie na meno na adresu sídla alebo bydliska najmenej tridsať 
(30) dní pred konaním Valného zhromaždenia doporučenou poštou, faxom, kuriérom 
alebo osobne. Pozvánka na Valné zhromaždenie musí obsahovať minimálne obchodné 
meno a sídlo Spoločnosti, miesto, dátum a hodinu konania Valného zhromaždenia, 
označenie, či sa zvoláva riadne alebo mimoriadne Valné zhromaždenie, program 
rokovania Valného zhromaždenia a rozhodujúci deň na uplatnenie práva na účasti na 
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Valnom zhromaždení. Ak je v programe Valného zhromaždenia zaradená zmena Stanov, 
pozvánka na Valné zhromaždenie musí obsahovať navrhované zmeny a ak má byť na 
programe Valného zhromaždenia voľba členov orgánov, mená osôb, ktoré sa navrhujú 
za členov orgánov Spoločnosti.  

 

13. Podklady na Valné zhromaždenie. Všetky podklady, návrhy dokumentov a uznesení, 
ktoré majú byť predmetom rokovania Valného zhromaždenia musia byť poskytnuté 
akcionárovi na nahliadnutie v sídle Spoločnosti v lehote určenej na zvolanie Valného 
zhromaždenia. Na požiadanie akcionára je Spoločnosť povinná na náklady a vlastné 
nebezpečenstvo akcionára zaslať mu na ním uvedenú adresu kópie všetkých 
podkladov, návrhov dokumentov a uznesení, ktoré majú byť poskytnuté na nahliadnutie 
v sídle Spoločnosti. Ak sa návrhy predložené Predstavenstvom, prípadne Dozornou 
radou na Valnom zhromaždení odlišujú od návrhov, ktoré boli poskytnuté akcionárovi 
pred konaním Valného zhromaždenia, alebo ak pred konaním Valného zhromaždenia 
Predstavenstvo, prípadne Dozorná rada neposkytla tieto návrhy, nie je to dôvodom na 
vyslovenie neplatnosti týchto uznesení Valného zhromaždenia, ak tieto skutočnosti 
Predstavenstvo, prípadne Dozorná rada na Valnom zhromaždení vecne odôvodní. 

 

14. Notárska zápisnica. V prípade, že sa podľa Stanov alebo právnych predpisov vyžaduje 
vyhotovenie notárskej zápisnice o rozhodnutiach Valného zhromaždenia, Predstavenstvo 
je povinné zabezpečiť účasť notára na Valnom zhromaždení a zabezpečiť vyhotovenie 
notárskej zápisnice do tridsať (30) dní odo dňa konania Valného zhromaždenia.  

 
 

Článok XI.  
ROZHODOVANIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA 

 
1 Všeobecne. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní akcionári 

vlastniaci akcie predstavujúce 100 % základného imania Spoločnosti. Na schválenie 
rozhodnutia Valného zhromaždenia je potrebný súhlas akcionárov vlastniacich akcie 
predstavujúce 100 % základného imania Spoločnosti.  

 
2. Počet hlasov akcionára. Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty 

jeho Akcií k výške základného imania Spoločnosti. Pri hlasovaní sa neprihliada na 
Akcie, s ktorými akcionár nemôže vykonávať hlasovacie právo. 

 
3. Spôsob hlasovania. Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním na výzvu predsedu 

Valného zhromaždenia. Hlasuje sa odovzdaním hlasovacieho lístku alebo aklamáciou. 
Výsledok hlasovania oznamujú skrutátori predsedovi Valného zhromaždenia 
a zapisovateľovi. Toto ustanovenie sa uplatní len vtedy, ak valné zhromaždenie sa bude 
konať vo forme zasadnutia.  

 
4. Iné. O záležitostiach, ktoré neboli zaradené do navrhovaného programu rokovania 

Valného zhromaždenia, možno rozhodnúť len za účasti a so súhlasom všetkých 
akcionárov Spoločnosti. 
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Článok XII.  
PREDSTAVENSTVO 

 
1. Všeobecne. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom Spoločnosti. Predstavenstvo je 

oprávnené konať v mene Spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje Spoločnosť 
voči tretím osobám, pred súdmi, orgánmi štátnej správy alebo samosprávy a pred 
inými orgánmi.  

 
2. Pôsobnosť. Predstavenstvo riadi činnosť Spoločnosti a rozhoduje o všetkých 

záležitostiach Spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi a Stanovami vyhradené 
do pôsobnosti Valného zhromaždenia alebo Dozornej rady, najmä: 

(a) zvoláva Valné zhromaždenie; 
(b) vykonáva uznesenia Valného zhromaždenia; 
(c)  rozhoduje o použití rezervného fondu; 
(d) predkladá Dozornej rade návrhy na schválenie Vyhradených záležitostí podľa 

článku XIV., odsek 3, vrátane návrhov Strategického plánu podľa článku XX.; 
(e) predkladá Valnému zhromaždeniu na schválenie: 

(i) návrhy na zmeny Stanov; 

(ii) návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania; 

(iii) v lehotách určených v článku XXI., odsek 5 riadnu individuálnu účtovnú 
závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku, návrh na 
rozdelenie zisku alebo úhradu strát Spoločnosti v súlade so Stanovami, 
vrátane návrhu výšky a spôsobu vyplatenia dividendy a tantiém; 

(iv) jedenkrát ročne, spolu s riadnou individuálnou účtovnou závierkou, 
správu o podnikateľskej činnosti Spoločnosti a o stave jej majetku 
v lehotách určených v článku XXI., odsek 5 Stanov, ktorá je zároveň 
súčasťou výročnej správy podľa osobitného predpisu; 

(v) návrh na zrušenie Spoločnosti; a 

(vi) návrh opatrení na odstránenie straty Spoločnosti alebo predpokladanej 
straty prevyšujúcej 1/3 základného imania Spoločnosti. 

(f) predkladá Valnému zhromaždeniu a Dozornej rade najmenej raz ročne spolu 
s riadnou individuálnou účtovnou závierkou informáciu o zásadných zámeroch 
obchodného vedenia Spoločnosti na budúce obdobie, ako aj o predpokladanom 
vývoji stavu majetku, financií a výnosov Spoločnosti; 

(g) predkladá na žiadosť a v lehote určenej Dozornou radou písomnú správu o stave 
podnikateľskej činnosti a o majetku Spoločnosti v porovnaní s predpokladaným 
vývojom; 

(h) zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva Spoločnosti a zodpovedá za vedenie 
účtovných kníh a účtovných záznamov Spoločnosti; 

(i) bezodkladne informuje Dozornú radu o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu 
podstatne ovplyvniť vývoj podnikateľskej činnosti a stav majetku Spoločnosti, 
najmä jej likviditu; 

 (j) predkladá Dozornej rade na schválenie všetky veci uvedené v článku X., odsek 2 
písm. (b), (g), (h), a (i), a všetky veci uvedené v článku XIV., odsek 3 a následne 
ich implementuje za podmienky schválenia týchto vecí Dozornou radou 
a prípadne Valným zhromaždením (pokiaľ sa v zmysle týchto Stanov vyžaduje); 
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(k) menuje do funkcie a odvoláva z funkcie Generálneho riaditeľa za podmienok 
uvedených v článku XVI., dozerá na jeho činnosť, poveruje ho riadením 
Spoločnosti v rozsahu stanovených právomocí, povinností a zodpovedností. 

 
Predstavenstvo je povinné pripraviť pre Predstavenstvo VSE všetky potrebné materiály 
vo veciach, ktoré sú uvedené v článku VIII., odsek 8.1. písmeno u) Stanov VSE. Vyššie 
uvedené veci musia byť pripravené Predstavenstvom pre Predstavenstvo VSE bez 
zbytočného odkladu, keďže podliehajú predchádzajúcemu súhlasu Valného 
zhromaždenia VSE. 

 

3. Ochrana obchodného tajomstva. Predstavenstvo je povinné zabezpečiť zachovanie 
obchodného tajomstva a zamedziť úniku informácií a skutočností, ktorých prezradením 
by mohla Spoločnosti vzniknúť škoda, a všetci Členovia Predstavenstva sú tiež povinní 
túto povinnosť dodržiavať. 

 

4. Zloženie. Predstavenstvo Spoločnosti má päť (5) členov, vrátane predsedu 
a podpredsedu Predstavenstva. 

 

5. Voľba a odvolanie. Členov Predstavenstva volí a odvoláva Valné zhromaždenie. Valné 
zhromaždenie zároveň určuje, ktorý z Členov Predstavenstva je predsedom 
Predstavenstva a podpredsedom Predstavenstva. Funkčné obdobie Členov 
Predstavenstva je štyri (4) roky. Opätovná voľba Členov Predstavenstva je možná. 

 

6. Zánik funkcie. Ak sa Člen Predstavenstva vzdá funkcie, je odvolaný alebo výkon jeho 
funkcie zanikne smrťou alebo sa skončí inak, musí Valné zhromaždenie do troch (3) 
mesiacov ustanoviť namiesto neho nového Člena Predstavenstva. Ak Spoločnosti hrozí 
škoda, je člen orgánu, ktorý sa vzdal funkcie, bol odvolaný alebo inak skončil výkon 
jeho funkcie, povinný upozorniť Spoločnosť, aké opatrenia treba urobiť na jej 
odvrátenie. 

Odvolanie Člena Predstavenstva z funkcie je účinné dňom jeho odvolania Valným 
zhromaždením, pokiaľ v rozhodnutí Valného zhromaždenia o jeho odvolaní nie je 
uvedený neskorší termín účinnosti odvolania.  
Člen Predstavenstva sa môže funkcie Člena Predstavenstva vzdať písomným 
prehlásením doručeným Predstavenstvu. Vzdanie sa funkcie Člena Predstavenstva je 
účinné až odo dňa prvého zasadnutia Valného zhromaždenia, ktoré odstúpenie 
prejednalo alebo malo prejednať. 
 

7. Odborná starostlivosť. Členovia Predstavenstva sú povinní vykonávať svoju 
pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou 
starostlivosťou a v súlade so záujmami Spoločnosti a jej akcionára v súlade s § 194 ods. 
5, 6, 7, 8 a 9 Obchodného zákonníka. 

 

8. Vzťah medzi Spoločnosťou a Členmi Predstavenstva. Vzťah medzi Spoločnosťou 
a Členmi Predstavenstva pri zariaďovaní záležitostí Spoločnosti sa spravuje primerane 
ustanoveniami o mandátnej zmluve na základe zmluvy o výkone funkcie Člena 
Predstavenstva uzavretej medzi Členmi Predstavenstva a Spoločnosťou. Uzavretie 
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takejto zmluvy a jej obsah, vrátane spôsobu odmeňovania Členov Predstavenstva, 
schvaľuje Valné zhromaždenie.  

9. Zákaz kumulácie funkcií. Člen Predstavenstva nemôže byť členom Predstavenstva 
DSO, členom Dozornej rady DSO ani osobou zodpovednou za riadenie distribučnej 
sústavy v rámci DSO. 
 

 

10. Delegácia právomocí. Predstavenstvo udeľuje právomoci Generálnemu riaditeľovi a 
ostatným členom výkonného vedenia Spoločnosti. Každodenná činnosť Spoločnosti sa 
bude vykonávať pod vedením a dohľadom výkonného vedenia Spoločnosti, ktoré môže 
zaväzovať Spoločnosť v rozsahu schválenom Predstavenstvom, a ktoré bude vykonávať 
svoju činnosť podľa smerníc pre vedenie vydaných Predstavenstvom. Predstavenstvo 
nemôže na Generálneho riaditeľa alebo iných členov výkonného vedenia Spoločnosti 
preniesť rozhodovanie o záležitostiach vyhradených Valnému zhromaždeniu alebo 
Dozornej rade. Generálny riaditeľ a ďalší členovia výkonného vedenia Spoločnosti môžu 
byť Členmi Predstavenstva, ale nesmú byť Členmi Dozornej rady. Členovia 
Predstavenstva, Generálny riaditeľ a ďalší výkonní manažéri Spoločnosti, pokiaľ 
existujú, sa nesmú priamo ani nepriamo podieľať na riadení prevádzky distribučnej 
sústavy.  

 

 
 

Článok XIII.  
ROZHODOVANIE PREDSTAVENSTVA 

 
1. Zasadnutia Predstavenstva. Zasadnutia Predstavenstva budú zvolávané predsedom 

Predstavenstva a to aspoň raz mesačne. Zasadnutie Predstavenstva je platne zvolané, ak 
(i) boli Členovia Predstavenstva o zasadnutí písomne informovaní aspoň sedem (7) 
Pracovných dní vopred, s výnimkou prípadu, ak sa Člen Predstavenstva, ktorý sa 
zasadnutia nezúčastnil, tohoto práva v každom konkrétnom prípade vopred písomne 
vzdal a (ii) miestom zasadania je sídlo Spoločnosti v Košiciach, s výnimkou prípadu, ak 
sa všetci Členovia Predstavenstva tohoto práva v konkrétnom prípade písomne vzdali. 
Pokiaľ s tým všetci Členovia Predstavenstva vopred výslovne súhlasia, môže sa v 
rozsahu povolenom právnymi predpismi zasadnutie Predstavenstva konať aj formou: (i) 
písomného schválenia, (ii) s použitím faxu alebo elektronickej pošty alebo (iii) do miery 
povolenej príslušnými predpismi s použitím vhodnej telekomunikačnej techniky 
umožňujúcej hlasové alebo vizuálne a hlasové spojenie na diaľku a v reálnom čase. 
Predseda Predstavenstva je povinný zvolať zasadnutie Predstavenstva na žiadosť 
ktoréhokoľvek Člena Predstavenstva tak, aby sa konalo najneskôr do siedmich (7) 
Pracovných dní od doručenia žiadosti. 

 
2. Uznášaniaschopnosť. Predstavenstvo je schopné uznášať sa, ak sú na zasadnutí 

prítomní aspoň štyria (4) Členovia Predstavenstva. Ak sa riadne zvolaného zasadnutia 
nezúčastnia aspoň štyria (4) Členovia Predstavenstva, bude toto zasadnutie odložené 
a zvolané v náhradnom termíne. Ak sa ani riadne zvolaného náhradného zasadnutia 
Predstavenstva nezúčastnia štyria (4) Členovia Predstavenstva, požiadavky 
uznášaniaschopnosti sa v prípade náhradného zasadnutia nepoužijú a Predstavenstvo 
bude uznášaniaschopné v prípade, ak budú prítomní traja (3) Členovia Predstavenstva. 
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Na prijatie uznesenia Predstavenstva je potrebný súhlas jednoduchej väčšiny prítomných 
Členov Predstavenstva. Predseda Predstavenstva nemá rozhodujúci hlas.  

 
3.  Zápisnica. Z rokovania Predstavenstva sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať 

všetky zásadné skutočnosti z rokovania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia 
všetkých rozhodnutí. Zápisnicu podpisuje predseda Predstavenstva a zapisovateľ. Na 
žiadosť Člena Predstavenstva sa do zápisnice zapíše aj jeho stanovisko odchylné od 
rozhodnutia Predstavenstva. Zápisnica musí byť archivovaná po celú dobu trvania 
Spoločnosti. Zápisnica musí byť doručená každému Členovi Predstavenstva. Zápisnica 
musí obsahovať aj všetky rozhodnutia prijaté per rollam v čase od predchádzajúceho 
rokovania Predstavenstva. 

 
4. Náklady. Náklady spojené so zasadnutiami a s ďalšou činnosťou Predstavenstva znáša 

Spoločnosť. 
 

 
Článok XIV.  

DOZORNÁ RADA 
 

1. Všeobecne. Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom Spoločnosti. Dohliada na 
výkon pôsobnosti Predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti Spoločnosti. 

2. Zvolanie mimoriadneho Valného zhromaždenia. V prípade zistenia závažných 
nedostatkov v hospodárení Spoločnosti Dozorná rada zvolá mimoriadne Valné 
zhromaždenie. Ustanovenia článku X., odsek 11 a odsek 12 platia primerane pre spôsob 
zvolania mimoriadneho Valného zhromaždenia Dozornou radou. 

3. Vyhradené záležitosti. Pokiaľ v článku XIV., odsek 5 týchto stanov nie je uvedené 
inak, Dozorná rada je oprávnená schváliť alebo zamietnuť: 

(a) prijatie pôvodného Strategického plánu a jeho zmien a to vždy na základe 
návrhu Predstavenstva; 

(b) akékoľvek obchodné rozhodnutia, v súvislosti so záležitosťou alebo sériou 
záležitostí(i) výslovne neuvedenou v Strategickom pláne a ktorej, resp. ktorých 
hodnota predstavuje 3.000.000,- EUR (slovom: tri milióny euro) a viac alebo (ii) 
vyslovene upravenou v Strategickom pláne pričom jej alebo ich hodnota sa od 
Strategického plánu odchyľuje o sumu 3.000.000,- EUR (slovom: tri milióny 
euro) a viac a to predovšetkým:  
(i) realizácia investície alebo transakcie alebo viacerých súvisiacich investícií 

alebo transakcií Spoločnosťou alebo podpis dokumentu alebo viacerých 
súvisiacich dokumentov Spoločnosťou v zmysle ktorého alebo ktorých má 
Spoločnosť realizovať investíciu alebo uzavrieť transakciu 
nepredpokladanú v schválenom Strategickom pláne , resp. viacero takých 
súvisiacich investícií alebo transakcií nepredpokladaných v schválenom 
Strategickom pláne, pričom hodnota takejto investície alebo transakcie 
alebo viacerých súvisiacich investícií alebo transakcií predstavuje 
3.000.000,- EUR (slovom: tri milióny euro) a viac; 

(ii) realizáciu investície alebo transakcie alebo viacerých súvisiacich investícií 
alebo transakcií Spoločnosťou, alebo podpis dokumentu alebo viacerých 
súvisiacich dokumentov Spoločnosťou, na základe ktorých sa výdavky 
alebo príjmy Spoločnosti budú líšiť od výdavkov alebo príjmov 
stanovených v schválenom Strategickom pláne pre danú investíciu 
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transakciu alebo dokument, resp. viacero súvisiacich investícií, transakcií 
alebo dokumentov najmenej o 3.000.000,- EUR (slovom: tri milióny euro); 

(iii) poskytnutie zálohu, záruky (ručenia), sľubu odškodnenia, hypotéky alebo 
zabezpečovacieho nástroju Spoločnosťou, ak z neho vyplývajúce 
podmienené záväzky (i) prekročia sumu konkrétne stanovenú pre takéto 
podmienené záväzky v príslušnom Strategickom pláne najmenej o 
3.000.000,- EUR (slovom: tri milióny euro) alebo (ii) prekročia sumu 
3.000.000,- EUR (slovom: tri milióny euro), pričom tieto záväzky neboli 
uvedené v príslušnom Strategickom pláne;  

(iv) vystavenie vlastnej alebo cudzej zmenky Spoločnosťou, ak nominálna 
hodnota takejto vlastnej alebo cudzej zmenky, po pripočítaní k nominálnej 
hodnote vlastných alebo cudzích zmeniek už vystavených v rámci tej istej 
transakcie, alebo v rámci viacerých súvisiacich transakcií, je o viac ako 
3.000.000,- EUR (slovom: tri milióny euro) vyššia ako suma konkrétne 
stanovená pre takúto vlastnú alebo cudziu zmenku v príslušnom 
Strategickom pláne; 

(v) nadobudnutie alebo prevod akcií Dcérskej spoločnosti alebo nadobudnutie 
akcií alebo podielov v akejkoľvek inej právnickej osobe, ktorá by sa 
nadobudnutím stala jej Dcérskou spoločnosťou pokiaľ (i) takáto transakcia 
nie je uvedená v Strategickom pláne a jej hodnota predstavuje najmenej 
3.000.000,- EUR (slovom: tri milióny euro); alebo (ii) takáto transakcia je 
uvedená v Strategickom pláne ale jej hodnota o najmenej 3.000.000,- EUR 
(slovom: tri milióny euro) prevyšuje hodnotu predpokladanú 
v Strategickom pláne.  

to však neplatí pre obchodné rozhodnutia o zmluvách uzatváraných 
Spoločnosťou v rámci jej bežnej obchodnej činnosti, (i) na základe ktorých 
Spoločnosť dosahuje výnosy (predaj elektriny odberateľom) a (ii) na základe 
ktorých Spoločnosť nakupuje elektrinu (vrátane, pre odstránenie pochybností, 
súvisiace dohody so správcami infraštruktúry a organizátormi trhu potrebné na 
uskutočnenie takéhoto predaja a nákupu); 

 

(c) založenie akéhokoľvek subjektu, ktorý by pri založení bol Dcérskou 
spoločnosťou, nadobudnutie akýchkoľvek obchodných podielov v akejkoľvek 
Dcérskej spoločnosti alebo spoločnosti, ktorá sa stane po akvizícii Dcérskou 
spoločnosťou, alebo nakladanie s akýmikoľvek obchodnými podielmi 
v akejkoľvek Dcérskej spoločnosti; 

(d) reorganizácia alebo podstatná zmena povahy či predmetu podnikateľskej 
činnosti Spoločnosti; 

(e) vymenovanie a odvolanie audítorov Spoločnosti;  
(f) rozhodovanie o nepeňažnom vklade do základného imania inej právnickej osoby 

či pri jej založení alebo počas jej existencie, pokiaľ hodnota nepeňažného vkladu 
predstavuje najmenej 3.000.000,- EUR (slovom: tri milióny euro); a  

(g) akýkoľvek prevod Akcií alebo zriadenie záložného práva k akýmkoľvek 
Akciám. 

 
4. Iná pôsobnosť Dozornej rady. Okrem vyššie uvedených Vyhradených záležitostí 

Dozorná rada schvaľuje akékoľvek veci, ktoré sú uvedené v článku X., odsek 2 písm. 
(b), (g), (h), a (i) pred ich schválením na Valnom zhromaždení. 
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5. Oznamovanie Dozornej rade. Dozorná rada ďalej berie na vedomie: 

(a) prijatie Obchodného plánu na príslušný rok a jeho zmien a to vždy na základe 
návrhu Predstavenstva a po schválení na Valnom zhromaždení; a 

(b) akékoľvek obchodné rozhodnutia, v súvislosti so záležitosťou alebo sériou 
záležitostí (i) výslovne neuvedenou v Obchodnom pláne a ktorej, resp. ktorých 
hodnota predstavuje tri (3) milióny EUR a viac alebo (ii) výslovne uvedenou v 
Obchodnom pláne pričom jej alebo ich hodnota sa od Obchodného plánu 
odchyľuje o sumu tri (3) milióny EUR a viac. 

 
6. Námietky Dozornej rady. Ak Dozorná rada zamietne návrh rozhodnutia vo veci, ktorá 

patrí medzi Vyhradené záležitosti prípadne návrh rozhodnutia v akejkoľvek inej veci 
(ďalej len „Návrh Rozhodnutia“), alebo proti takému Návrhu Rozhodnutia vznesie 
námietky, je povinná o tom upovedomiť bez zbytočného odkladu Predstavenstvo a 
uviesť dôvody zamietnutia alebo vznesenia námietok proti takému Návrhu 
Rozhodnutia. Predstavenstvo uvedené dôvody a námietky v dobrej viere zváži. 
Najneskôr pätnásť (15) Pracovných dní po oznámení dôvodov a námietok 
Predstavenstvo predloží Dozornej rade zrevidovaný Návrh Rozhodnutia. 
Členovia Predstavenstva sú pri príprave zrevidovaného Návrhu Rozhodnutia povinní 
spolupracovať s Členmi Dozornej rady, pričom Členovia Predstavenstva a členovia 
Dozornej rady sú povinní vyvinúť najväčšie možné úsilie na dosiahnutie spoločnej 
zhody za účelom schválenia zrevidovaného Návrhu Rozhodnutia Dozornou radou. V 
prípade, ak Dozorná rada napriek tomu zrevidovaný Návrh Rozhodnutia neschváli, 
Predstavenstvo predloží Návrh Rozhodnutia (prípadne zrevidovaný Návrh Rozhodnutia) 
na schválenie Valnému zhromaždeniu, pri zachovaní postupu podľa článku X, odsek 4 
týchto Stanov.  

 
7. Zákaz kumulácie funkcií. Člen Dozornej rady nesmie byť zároveň Členom 

Predstavenstva, Generálnym riaditeľom, ani vedúcim zamestnancom Spoločnosti. Člen 
Predstavenstva, Generálny riaditeľ, a člen výkonného vedenia Spoločnosti nesmie 
zastávať funkciu, v rámci ktorej by sa mohol podieľať na riadení prevádzky distribučnej 
sústavy. Člen Dozornej rady nesmie byť priamo alebo nepriamo zodpovedný za riadenie 
prevádzky distribučnej sústavy. 

 

8. Kontrolná úloha Dozornej rady. Dozorná rada overuje postupy vo veciach 
Spoločnosti a je oprávnená kedykoľvek nahliadnuť do účtovných dokladov, spisov 
a záznamov týkajúcich sa činnosti Spoločnosti a zisťovať stav Spoločnosti. Pritom 
kontroluje a Valnému zhromaždeniu predkladá závery a odporúčania týkajúce sa najmä: 

(a) plnenia úloh uložených Valným zhromaždením Predstavenstvu; 
(b) dodržiavania Stanov Spoločnosti a právnych predpisov pri činnosti Spoločnosti; 
(c) hospodárskej a finančnej činnosti Spoločnosti, účtovníctva, dokladov, účtov, stavu 

majetku Spoločnosti, jej záväzkov a pohľadávok. 
 

9. Preskúmanie účtovnej závierky. Dozorná rada preskúmava riadnu, mimoriadnu 
a konsolidovanú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát, 
a podáva o výsledku preskúmania správu Valnému zhromaždeniu. 
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10. Zloženie Dozornej rady. Dozorná rada má deväť (9) členov, vrátane predsedu 
Dozornej rady a podpredsedu Dozornej rady.  

 

11. Voľba. Členov Dozornej rady volí a odvoláva Valné zhromaždenie. Ak má však 
Spoločnosť v čase voľby viac ako päťdesiat (50) zamestnancov v hlavnom pracovnom 
pomere, dve tretiny (2/3) Členov Dozornej rady volí a odvoláva Valné zhromaždenie 
a jednu tretinu (1/3) zamestnanci Spoločnosti. Voľba Členov Dozornej rady sa 
uskutočňuje o každom Členovi Dozornej rady samostatne. Voľbu Členov Dozornej rady 
zamestnancami zabezpečí Predstavenstvo v spolupráci s odborovou organizáciou podľa 
§ 200 ods. 5 a ods. 6 Obchodného zákonníka. Ak v spoločnosti nie je zriadená odborová 
organizácia, organizuje voľby Členov Dozornej rady volených zamestnancami 
spoločnosti Predstavenstvo v spolupráci so zamestnancami spoločnosti, ktorí sú 
oprávnení voliť Členov Dozornej rady. 

 

12. Funkčné obdobie. Funkčné obdobie Členov Dozornej rady je štyri (4) roky. Ak v čase 
skončenia funkčného obdobia Členov volených zamestnancami Spoločnosť má menej 
ako päťdesiat (50) zamestnancov, končí sa ich funkčné obdobie jeho uplynutím. 
Opätovná voľba Člena Dozornej rady je možná. 

 

13. Zánik funkcie. Ak sa Člen Dozornej rady vzdá funkcie, je odvolaný alebo výkon jeho 
funkcie zanikne smrťou alebo sa skončí inak, musí Valné zhromaždenie, resp. 
zamestnanci Spoločnosti do troch (3) mesiacov ustanoviť namiesto neho nového Člena 
Dozornej rady, resp. Dozorná rada musí menovať náhradného člena. Ak Spoločnosti 
hrozí škoda, je Člen Dozornej rady, ktorý sa vzdal funkcie, bol odvolaný alebo inak 
skončil výkon jeho funkcie, povinný upozorniť Spoločnosť, aké opatrenia treba urobiť 
na jej odvrátenie. 

 

Odvolanie Člena Dozornej rady z funkcie je účinné dňom jeho odvolania Valným 
zhromaždením, resp. zamestnancami Spoločnosti pokiaľ v rozhodnutí Valného 
zhromaždenia, resp. v rozhodnutí zamestnancov Spoločnosti o jeho odvolaní nie je 
uvedený neskorší termín účinnosti odvolania. 

 
Člen Dozornej rady sa môže funkcie Člena Dozornej rady vzdať písomným prehlásením 
doručeným Dozornej rade. V takom prípade je vzdanie sa funkcie účinné odo dňa prvého 
zasadnutia Dozornej rady, ktorá odstúpenie prejednala alebo mala prejednať. Dozorná 
rada je povinná prejednať jeho odstúpenie na najbližšom zasadaní po tom, čo sa o jeho 
odstúpení dozvedela. V prípade, ak by vzdaním sa funkcie Člena Dozornej rady klesol 
počet Členov Dozornej rady pod polovicu a Dozorná rada by teda nebola oprávnená 
vymenovať náhradného Člena Dozornej rady, bude v takom prípade vzdanie sa funkcie 
účinné až odo dňa prvého zasadnutia Valného zhromaždenia, ktoré odstúpenie prejednalo 
alebo malo prejednať. 

 
14. Vzťah medzi Spoločnosťou a Členmi Dozornej rady. Vzťah medzi Spoločnosťou 

a Členmi Dozornej rady pri zariaďovaní záležitostí Spoločnosti sa spravuje primerane 
ustanoveniami o mandátnej zmluve na základe zmluvy o výkone funkcie Člena 
Dozornej rady uzavretej medzi Členmi Dozornej rady a Spoločnosťou. Uzavretie 
takejto zmluvy a jej obsah, vrátane spôsobu odmeňovania Členov Dozornej rady 
schvaľuje Valné zhromaždenie. 
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15. Odborná starostlivosť. Členovia Dozornej rady sú povinní vykonávať svoju 
pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou 
starostlivosťou a v súlade so záujmami Spoločnosti a jej akcionára primerane v súlade s 
§ 194 ods. 5, 6, 7, 8 a 9 Obchodného zákonníka. 

 
16. Povinnosť mlčanlivosti. Členovia Dozornej rady sú povinný pri výkone svojej funkcie 

zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách a skutočnostiach, ktoré tvoria predmet 
obchodného tajomstva Spoločnosti alebo ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo 
spôsobiť Spoločnosti škodu. 

 
17. Účasť na Valnom zhromaždení. Členovia Dozornej rady sa zúčastňujú na Valnom 

zhromaždení a sú povinní oboznámiť Valné zhromaždenie s výsledkami svojej 
kontrolnej činnosti. Rozdielny názor Členov Dozornej rady volených zamestnancami 
Spoločnosti a stanovisko menšiny Členov Dozornej rady, ak títo o to požiadajú, sa 
oznámi Valnému zhromaždeniu spolu so závermi ostatných Členov Dozornej rady. 

 
 

Článok XV.  
ROZHODOVANIE DOZORNEJ RADY 

 
1. Zasadnutia Dozornej rady. Zasadnutia Dozornej rady budú zvolávané predsedom 

Dozornej rady a to aspoň raz štvrťročne. Zasadnutie Dozornej rady je platne zvolané, ak 
(i) boli Členovia Dozornej rady o zasadnutí písomne informovaní aspoň sedem (7) 
Pracovných dní vopred, s výnimkou prípadu, ak sa Člen Dozornej rady, ktorý sa 
zasadnutia nezúčastnil tohoto práva v každom konkrétnom prípade vopred písomne vzdal 
a (ii) miestom zasadnutia je sídlo Spoločnosti v Košiciach, s výnimkou prípadu, ak sa 
všetci Členovia Dozornej rady tohoto práva v konkrétnom prípade písomne vzdali. Pokiaľ 
s tým všetci Členovia Dozornej rady vopred výslovne súhlasia, môže sa v rozsahu 
povolenom právnymi predpismi zasadnutie Dozornej rady konať aj formou: (i) písomného 
vyjadrenia, (ii) s použitím faxu alebo elektronickej pošty alebo (iii) s použitím vhodnej 
telekomunikačnej techniky umožňujúcej hlasové alebo súčasne vizuálne a hlasové 
spojenie na diaľku a v reálnom čase v rozsahu povolenom platnými predpismi. Predseda 
Dozornej rady bude povinný zvolať zasadnutie Dozornej rady na žiadosť ktoréhokoľvek 
Člena Dozornej rady tak, aby bolo zvolané najneskôr do siedmich (7) Pracovných dní od 
doručenia žiadosti. 

 
2. Uznášaniaschopnosť. Dozorná rada je schopná uznášať sa, ak je na zasadnutí prítomná 

nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Dozorná rada rozhoduje nadpolovičnou 
väčšinou hlasov všetkých jej členov. Predseda Dozornej rady nemá rozhodujúci hlas.  

 
3. Zápisnica. Z rokovania Dozornej rady sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať 

všetky zásadné skutočnosti z rokovania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia 
všetkých rozhodnutí. Zápisnicu podpisuje predseda Dozornej rady a zapisovateľ. 
V zápisnici sa uvedú aj stanoviská menšiny Členov Dozornej rady, ak títo o to požiadajú; 
vždy sa uvedie rozdielny názor Členov Dozornej rady zvolených zamestnancami 
Spoločnosti. Zápisnica musí byť archivovaná po celú dobu trvania Spoločnosti. Zápisnica 
musí byť doručená každému Členovi Dozornej rady. Zápisnica musí obsahovať aj všetky 
rozhodnutia prijaté per rollam v čase od predchádzajúceho rokovania Dozornej rady. 

 
4. Náklady. Náklady spojené s výkonom činnosti Dozornej rady uhrádza Spoločnosť. 
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Článok XVI.  

GENERÁLNY RIADITEĽ 
 
 

1. Všeobecne. Generálny riaditeľ je najvyšší vedúci zamestnanec Spoločnosti. 

2. Práva a povinnosti. Generálny riaditeľ je oprávnený konať v mene Spoločnosti v súlade 
s ustanoveniami Stanov a podľa pokynov a uznesení Valného zhromaždenia, 
 Predstavenstva a Dozornej rady a v súlade s riadnou obchodnou praxou, a najmä: 

(a) vykonáva bežné obchodné vedenie Spoločnosti a zabezpečuje všetky jej 
prevádzkové a organizačné záležitosti; 

(b) zodpovedá za realizáciu podnikateľského plánu Spoločnosti a Strategického 
plánu; 

(c) vykonáva zamestnávateľské práva a zabezpečuje plnenie povinností Spoločnosti 
v zmysle pracovnoprávnych predpisov; 

(d) zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh 
a ostatných dokladov Spoločnosti; 

(e) zodpovedá za dodržiavanie všetkých platných predpisov a zákonov, ktoré sa 
týkajú činnosti Spoločnosti; 

(f) pripravuje návrhy a podklady pre rokovanie a rozhodovanie Predstavenstva; a 
(g) vykonáva ďalšie úlohy, ktorými ho poverí Predstavenstvo alebo Dozorná rada. 

 

3. Pracovný pomer. Generálneho riaditeľa menuje a odvoláva Predstavenstvo. Bez ohľadu 
na predchádzajúce, pracovný pomer Generálneho riaditeľa so Spoločnosťou vznikne len 
na základe pracovnej zmluvy v súlade s platnými pracovnoprávnymi predpismi, pričom 
práva a povinnosti zamestnávateľa bude vo vzťahu ku Generálnemu riaditeľovi 
vykonávať Predstavenstvo. Spôsob odmeňovania Generálneho riaditeľa schvaľuje 
Predstavenstvo. 

 

4. Zákaz kumulácie funkcií. Generálny riaditeľ nemôže byť členom Dozornej rady ani 
členom Predstavenstva DSO, členom Dozornej rady DSO, generálnym riaditeľom DSO, 
alebo osobou zodpovednou za riadenie DSO a za riadenie prevádzky distribučnej sústavy. 

 
Článok XVII.  

KONANIE A PODPISOVANIE ZA SPOLOČNOSŤ 
 
1. Konanie. Vo všetkých veciach zaväzujúcich Spoločnosť sú v mene Spoločnosti oprávnení 

konať a Spoločnosť zaväzovať ktorýkoľvek dvaja Členovia Predstavenstva spoločne. 
 
2. Podpisovanie. Podpisovanie za Spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo 

napísanému názvu Spoločnosti (prípadne odtlačku pečiatky Spoločnosti), menám 
a funkciám podpisujúcich pripoja osoby oprávnené konať v mene Spoločnosti svoj 
podpis. 

 
 

Článok XVIII.  
REZERVNÝ FOND SPOLOČNOSTI 

 



 

 23

1. Rezervný fond pri vzniku. Spoločnosť bola založená ako spoločnosť s ručením 
obmedzeným a pri svojom vzniku nevytvorila rezervný fond.  

 
2. Rezervný fond po zmene právnej formy. Spoločnosť vytvorila pri zmene právnej formy 

na akciovú spoločnosť rezervný fond vo výške 6.178,47 EUR (slovom šesťtisíc 
jednostosedemdesiatosem eur a štyridsať sedem centov). 

 
3. Dopĺňanie rezervného fondu. Spoločnosť je povinná každoročne dopĺňať rezervný fond 

minimálne o sumu vo výške 10% z čistého zisku vyčísleného v riadnej účtovnej závierke, 
a to až do dosiahnutia výšky rezervného fondu rovnajúcej sa 20% základného imania 
Spoločnosti. O výške prídelu do rezervného fondu nad Stanovami stanovenú hranicu 
rozhoduje na návrh Predstavenstva Valné zhromaždenie. 

 
4. Použitie rezervného fondu. Rezervný fond Spoločnosti sa používa na krytie strát 

Spoločnosti. O použití rezervného fondu rozhoduje Predstavenstvo po predchádzajúcom 
súhlase Dozornej rady, pričom dbá na záujmy Spoločnosti. 

 
 

Článok XIX.  
ROZDELENIE ZISKU A ÚHRADA STRÁT SPOLOČNOSTI 

 
1. Všeobecne. O rozdeľovaní zisku Spoločnosti rozhoduje Valné zhromaždenie na návrh 

Predstavenstva. 

2. Zásady rozdelenia zisku. Do zrušenia Spoločnosti môže byť akcionárovi vyplatený vždy 
len čistý zisk: 

(a) znížený o prídely do rezervného fondu, prípadne ďalších fondov, ktoré Spoločnosť 
vytvára podľa zákona, a o neuhradenú stratu z minulých období; a 

(b) zvýšený o nerozdelený zisk z minulých období a fondy vytvorené zo zisku, ktorých 
použitie nie je v zákone ustanovené;  

pričom takto určený čistý zisk sa použije na výplatu dividendy a tantiém; tým nie je 
vylúčené, aby Valné zhromaždenie rozhodlo, že časť zisku sa použije na zvýšenie 
základného imania Spoločnosti.  

3. Obmedzenie rozdelenia zisku. Spoločnosť nemôže vyplatiť akcionárovi čistý zisk alebo 
iné vlastné zdroje Spoločnosti, ak vlastné imanie zistené podľa schválenej riadnej 
účtovnej závierky je alebo by bolo v dôsledku rozdelenia zisku nižšie ako hodnota 
základného imania spolu s rezervnými fondmi, ktoré podľa zákona alebo Stanov nesmie 
Spoločnosť použiť na plnenie akcionárovi. 

4. Úhrada strát. O spôsobe úhrady strát Spoločnosti, ktoré vznikli v uplynulom obchodnom 
roku rozhoduje Valné zhromaždenie na návrh Predstavenstva. 

5. Vytváranie ďalších fondov. Spoločnosť môže vytvárať v súlade s právnymi predpismi 
ďalšie fondy a prispievať do nich zo svojho čistého zisku sumou, ktorej definitívna výška 
podlieha schváleniu rozdelenia zisku Valným zhromaždením. Spôsob použitia týchto 
fondov určujú vnútorné pravidlá schválené Predstavenstvom. 

 
Článok XX.  

STRATEGICKÝ PLÁN 
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1. Strategický plán. Predstavenstvo pripraví na schválenie Dozornou radou kompletný 
Strategický plán na nadchádzajúce účtovné obdobia, ktorý predloží Dozornej rade 
najmenej dvadsať (20) Pracovných dní pred skončením príslušného účtovného obdobia. 
Každý Strategický plán musí obsahovať najmenej nasledovné položky: 

(a) správu o činnosti Spoločnosti počas príslušného účtovného obdobia; a 

(b) projektovanú súvahu, výkaz ziskov a strát a výkaz cash-flow, vrátane odhadu 
požiadaviek na obežný kapitál a investičné výdavky týkajúce sa najväčších položiek 
alebo projektov spolu s podkladovými detailmi. 

Predstavenstvo môže taktiež predložiť návrhy týkajúce sa akýchkoľvek iných 
Vyhradených záležitostí alebo záležitostí, ktoré považuje Predstavenstvo za potrebné, aby 
boli prerokované v Dozornej rade. S cieľom predísť akýmkoľvek pochybnostiam, 
Strategický plán nebude považovaný za prevádzkový rozpočet. 

Ak Dozorná rada vznesie námietky voči Strategickému plánu, bude sa postupovať podľa 
článku XIV., odsek 6 týchto stanov.  
Členovia Predstavenstva zabezpečia, aby bola Spoločnosť riadená v medziach 
Strategického plánu a Obchodného plánu. V prípade rozdielov medzi Strategickým 
plánom a Obchodným plánom bude mať prednosť Strategický plán.  

 

Článok XXI.  
ÚČTOVNÉ OBDOBIE A ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA 

 
1. Účtovné obdobie. Účtovným obdobím Spoločnosti je kalendárny rok, začínajúci 1. 

januárom a končiaci 31. decembrom. 

 

2. Účtovníctvo. Spoločnosť vedie predpísaným spôsobom a v súlade s právnymi predpismi 
svoje účtovníctvo. Za riadenie účtovníctva zodpovedá Predstavenstvo, ktoré zabezpečuje 
overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky za 
príslušný rok audítorom vymenovaným Dozornou radou podľa článku XIV., odsek 3(e). 
Dozorná rada prerokuje riadnu, mimoriadnu a konsolidovanú účtovnú závierku. 

 

3. Sústava informácií. Spoločnosť vytvára sústavu informácií predpísanú právnymi 
predpismi a poskytuje údaje o svojej činnosti orgánom ustanoveným týmito predpismi. 

 

4. Účtovné závierky. Zostavenie riadnej individuálnej účtovnej závierky, mimoriadnej 
individuálnej účtovnej závierky, konsolidovanej účtovnej závierky a návrhu na rozdelenie 
zisku alebo úhrady strát, vrátane návrhu na výšku a spôsob vyplácania dividendy 
a tantiém, zabezpečuje Predstavenstvo. Riadna individuálna účtovná závierka, 
mimoriadna individuálna účtovná závierka a konsolidovaná účtovná závierka musí byť 
zostavená spôsobom zodpovedajúcim všeobecne záväzným právnym predpisom 
a zásadám vedenia účtovníctva tak, aby poskytovala úplné informácie o majetkovej 
a finančnej situácii, v ktorej sa Spoločnosť nachádza a o výške dosiahnutého zisku alebo 
strát, ktoré vznikli v uplynulom roku. 
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5. Termíny na predloženie účtovnej závierky. Zostavenú riadnu individuálnu účtovnú 
závierku a konsolidovanú účtovnú závierku spolu s uvedenými návrhmi predloží 
Predstavenstvo najneskôr do 15. marca každého roku Audítorovi na overenie a potom 
najneskôr do 30. apríla príslušného kalendárneho roka Dozornej rade na prerokovanie. 
Audítorom overenú a Dozornou radou preskúmanú závierku potom Predstavenstvo 
predloží spolu so správou audítora Valnému zhromaždeniu, ktoré musí byť zvolané 
najneskôr do 30. júna príslušného kalendárneho roka. Dozorná rada zároveň predloží 
Valnému zhromaždeniu správu o výsledku svojho preskúmania. Táto závierka sa zasiela 
akcionárom, ktorí vlastnia Akcie na meno najmenej tridsať (30) dní pred dňom konania 
Valného zhromaždenia. 

 

6. Výročná správa. Spoločnosť je povinná po schválení Valným zhromaždením zverejniť 
výročnú správu, obsahom ktorej sú aj vybrané údaje z riadnej individuálnej účtovnej 
závierky v zmysle príslušných právnych predpisov. 

 
Článok XXII.  

ZMENA A DOPLNENIE STANOV 
 

1. Všeobecne. O dopĺňaní a zmene Stanov rozhoduje Valné zhromaždenie v súlade 
s ustanovením článku X., odsek 2. Spôsob oboznamovania akcionára s návrhom znenia 
Stanov je bližšie uvedený v článku X., odsek 11 a  12. 

 

2. Notár. Pre prijatie doplnkov alebo zmien Stanov je nutná prítomnosť notára, ktorý 
o rozhodnutí Valného zhromaždenia vyhotoví notársku zápisnicu. 

 

3. Zápis zmien v obchodnom registri. Ak sa doplnením alebo zmenou Stanov zmenia 
skutočnosti zapísané v obchodnom registri, je Predstavenstvo povinné bez zbytočného 
odkladu podať návrh na zápis zmien do obchodného registra. 

 

4. Vyhotovenie úplného znenia stanov. Predstavenstvo je povinné po každej zmene Stanov 
vyhotoviť bez zbytočného odkladu ich úplné znenie, za ktorého úplnosť a správnosť 
zodpovedá. V prípade podmieneného zvýšenia základného imania vyhotoví 
Predstavenstvo úplné znenie Stanov s uvedením výšky základného imania, ktorá 
vyplynula z uplatnenia práv spojených s vymeniteľnými dlhopismi alebo prioritnými 
dlhopismi ich majiteľmi v priebehu predchádzajúceho kalendárneho roka do jedného 
mesiaca po skončení kalendárneho roka. 

 

Článok XXIII.  
POVINNOSŤ POSKYTNÚŤ INFORMÁCIE 

 
1. Poskytovanie informácií akcionárom. Spoločnosť bude pravidelne a riadne informovať 

akcionára o svojej finančnej situácii a o všetkých ostatných dôležitých otázkach 
Spoločnosti. Všetky oznámenia Spoločnosti akcionárovi a orgánom Spoločnosti sa považujú 
za platne vykonané, ak boli odoslané doporučenou poštou s doručenkou (i) na adresu 
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akcionára uvedenú v evidencii zaknihovaných cenných papierov ustanovenej Zákonom 
o cenných papieroch, alebo (ii) na adresy orgánov Spoločnosti (v sídle Spoločnosti). 

 

2. Oznámenia akcionára Spoločnosti. Všetky oznámenia akcionára a orgánov Spoločnosti sa 
považujú za platne vykonané pokiaľ boli odoslané doporučenou poštou s doručenkou alebo 
osobne na adresu Spoločnosti uvedenej v obchodnom registri. 

3. Poskytovanie informácií tretím osobám. Oznámenia Spoločnosti tretím osobám sa 
zverejňujú na verejne prístupnej úradnej tabuli v sídle Spoločnosti a spôsobom 
stanoveným Obchodným zákonníkom. 

 
Článok XXIV.  

ZRUŠENIE, LIKVIDÁCIA A ZÁNIK SPOLOČNOSTI 
 

1. Všeobecne. Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu Spoločnosti z obchodného registra. Zániku 
Spoločnosti predchádza jej zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie. O zrušení 
Spoločnosti rozhoduje Valné zhromaždenie, pokiaľ z právnych predpisov nevyplýva inak. 

 

2. Zrušenie Spoločnosti bez likvidácie. Spoločnosť sa zrušuje bez likvidácie v prípadoch, 
keď: 

(a) Valné zhromaždenie rozhodne o zlúčení alebo splynutí Spoločnosti a celé jej 
imanie prechádza na právneho nástupcu (§ 218a až 218l Obchodného zákonníka); 

(b) Valné zhromaždenie rozhodne o rozdelení Spoločnosti a celé jej imanie prechádza 
na právnych nástupcov (§ 218m až 218p Obchodného zákonníka). 

Likvidácia sa takisto nevyžaduje, ak spoločnosť nemá žiaden majetok alebo ak sa 
zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz 
zrušený z dôvodu, že majetok úpadcu nestačí na úhradu výdavkov a odmenu správcu 
konkurznej podstaty, alebo ak bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku 
alebo ak bol konkurz zrušený pre nedostatok alebo ak po ukončení konkurzného konania 
nezostane spoločnosti žiaden majetok. 

Vo veciach neupravených Stanovami sa pri zrušení Spoločnosti bez likvidácie použijú 
ustanovenia § 218a až § 218p Obchodného zákonníka. 

 
3. Likvidácia Spoločnosti. Likvidácia Spoločnosti sa vyžaduje v prípadoch, keď: 

(a) celé imanie zrušenej Spoločnosti neprechádza na právneho nástupcu; 

(b) po ukončení konkurzného konania zostal Spoločnosti majetok;  

(c) o zrušení a likvidácii rozhodol súd na návrh štátneho orgánu alebo osoby, ktorá 
osvedčí právny záujem; alebo 

(d) o zrušení Spoločnosti rozhodlo Valné zhromaždenie. 

 
Ak Spoločnosť zaniká s likvidáciou, na základe návrhu Predstavenstva určí Valné 
zhromaždenie likvidátora.  
Na postup pri likvidácii Spoločnosti sa použijú ustanovenia §70 až §75a Obchodného 
zákonníka a § 219 až 220a Obchodného zákonníka. 
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Článok XXV.  
VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
1. Zákaz konkurencie. Ustanovenie §196 Obchodného zákonníka sa vzťahuje na všetkých 

Členov Predstavenstva, Členov Dozornej rady, Generálneho riaditeľa a všetkých vedúcich 
zamestnancov.  

 
2. Zmluvy medzi Prepojenými osobami. Na vylúčenie pochybností, Zmluvy medzi 

Prepojenými osobami môžu Spoločnosť a jej Dcérske spoločnosti, bez ohľadu na ich 
hodnotu, uzatvárať len za podmienok nie horších, než by boli získateľné od 
alternatívnych, obvyklých obchodných strán. Akcionár obdrží podrobnosti o všetkých 
Zmluvách medzi Prepojenými osobami.. Dozorná rada obdrží podrobnosti o všetkých 
Zmluvách medzi Prepojenými osobami. Každý Člen Predstavenstva a Člen Dozornej rady 
na základe žiadosti obdrží odôvodnene požadované informácie týkajúce sa takýchto 
Zmlúv medzi Prepojenými osobami.  

 
3. Vzťahy vo vnútri Spoločnosti. Vznik, právne pomery a zánik Spoločnosti, ako aj vzťahy 

vnútri Spoločnosti sa riadia príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

 

4. Neplatnosť ustanovení Stanov. V prípade, že sa niektoré ustanovenia Stanov stanú 
neplatné, neúčinné alebo sporné v dôsledku rozporu s platným právnym poriadkom alebo v 
dôsledku zmeny Stanov alebo v prípade chýbajúceho ustanovenia, zostávajú všetky ostatné 
ustanovenia Stanov takouto skutočnosťou nedotknuté. Namiesto dotknutých ustanovení 
Stanov nastupuje zodpovedajúce ustanovenie všeobecne záväzných právnych predpisov 
platných a účinných v Slovenskej republike, ktoré svojim obsahom a účelom najlepšie 
vystihuje zamýšľaný účel Stanov alebo v prípade, že sa takéto ustanovenie v právnom 
predpise nenachádza, bude prijatá úprava, ktorá najlepšie zodpovedá obchodným zámerom 
akcionára. 

 

5. Účinnosť. Tieto Stanovy boli schválené jediným akcionárom dňa ......... a týmto dňom 
nadobúdajú platnosť a účinnosť. 
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	11.1 Valné zhromaždenie spoločnosti SalesCo
	11.2 Oprávnenia a právomoci Valného zhromaždenia spoločnosti SalesCo
	11.3 Valné zhromaždenie spoločnosti SalesCo berie na vedomie na základe návrhu Predstavenstva spoločnosti SalesCo po jeho schválení Dozornou radou spoločnosti SalesCo:
	11.4 Predchádzajúci súhlas Valného zhromaždenia

	Článok 12  Predstavenstvo spoločnosti SalesCo
	12.1 Zloženie Predstavenstva spoločnosti SalesCo
	12.2 Rozhodovanie Predstavenstva spoločnosti SalesCo
	12.3 Zasadnutia Predstavenstva spoločnosti SalesCo

	Článok 13  Dozorná rada spoločnosti SalesCo
	13.1 Zloženie Dozornej rady spoločnosti SalesCo
	13.2 Rozhodovanie Dozornej rady spoločnosti SalesCo
	13.3 Oprávnenia a povinnosti
	13.4 Zasadnutia Dozornej rady spoločnosti SalesCo
	13.5 Predaj Akcií tretej strane

	Článok 14  Dcérske spoločnosti VSE
	14.1 Rozhodovanie
	14.2 Súhlas VSE

	Článok 15  Vedenie, finančná politika, obchodné plánovanie
	15.1 Generálny riaditeľ
	15.1.1 Generálny riaditeľ
	15.1.2 Generálny riaditeľ DSO
	15.1.3 Generálny riaditeľ spoločnosti SalesCo

	15.2 Výkonné vedenie VSE, DSO a spoločnosti SalesCo
	15.2.1 Výkonné vedenie VSE
	15.2.2 Výkonné vedenie DSO
	15.2.3 Výkonné vedenie spoločnosti SalesCo

	15.3 Riadenie VSE, DSO a spoločnosti SalesCo
	15.4 Konflikt záujmov
	15.5 Odvolania
	15.6 Strategický plán
	15.7 Strategický plán DSO
	15.8 Strategický plán spoločnosti SalesCo
	15.9 Postup ohľadne dividend vyplácaných zo strany VSE, DSO a spoločnosti SalesCo
	15.10 Zmluvy medzi Pridruženými osobami VSE, DSO a spoločnosti SalesCo
	15.10.1 Zmluvy medzi Pridruženými osobami
	15.10.2 DSO Zmluvy medzi Pridruženými osobami
	15.10.3 Zmluvy medzi Pridruženými osobami spoločnosti SalesCo


	Článok 16  Obmedzenie prevodu akcií
	16.1 Obmedzenia vzťahujúce sa na Strategického partnera
	16.2 Obmedzenia vzťahujúce sa na Štátneho akcionára
	16.3 Predajná opcia
	16.4 Predkupné právo Strategického partnera
	16.5 Predkupné právo Štátneho akcionára
	16.6 Požiadavky v prípade prevodov
	16.7 Zriadenie zabezpečenia
	16.8 Súčinnosť
	16.9 Požiadavky na umiestnenie a Verejnú ponuku

	Článok 17  Záväzky Strategického partnera
	17.1 Vykonávanie Kľúčových činností
	17.2 Nenosné aktíva

	Článok 18  Prostriedky nápravy
	18.1 Špecifické plnenie
	18.2 Náhrada škody
	18.3 Zmluvné pokuty

	Článok 19  Trvanie a ukončenie Zmluvy
	19.1 Zánik zmluvy
	19.2 Výpoveď daná Štátnym akcionárom
	19.3 Výpoveď daná Strategickým partnerom
	19.4 Vzájomný súhlas
	19.5 Zníženie obchodného podielu
	19.6 Pretrvanie záväzkov

	Článok 20  [ZÁMERNE PONECHANÉ PRÁZDNE]
	Článok 21  [ZÁMERNE PONECHANÉ PRÁZDNE]
	Článok 1  Definície
	1.1 Definície
	1.2 Výklad
	(a) slová v jednotnom čísle zahŕňajú aj tvary v množnom čísle a naopak;
	(b) odkaz na článok, odsek alebo prílohu sa vykladá ako odkaz na príslušný konkrétny článok, odsek alebo prílohu tejto Zmluvy;
	(c) nadpisy článkov a odsekov a obsah sa uvádzajú len pre lepšiu orientáciu nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy; a
	(d) odkazy na „podnik“ alebo „časť podniku“ sú odkazmi na podnik alebo časť podniku v zmysle slovenského Obchodného zákonníka.


	Článok 2  Stanovy a výkon práv
	2.1 Vzťah medzi FNM a Ministerstvom
	2.2 Prijatie
	2.3 Výkon práv
	2.4 Zaručenie práv
	2.5 Neplatnosť ustanovení
	2.6 Nesúlad s Doplnenými stanovami VSE, Stanovami DSO alebo Stanovami spoločnosti SalesCo

	Článok 3  Vyhlásenia a záruky
	3.1 Prehlásenia FNM a Ministerstva
	(a) Oprávnenie a riadne podpísanie
	(b) Vylúčenie porušenia
	(c) Súdne spory
	(d) Schválenia/Súhlasy

	3.2 Vyhlásenia Strategického partnera
	(a) Oprávnenie a riadne podpísanie.
	(b) Vylúčenie porušenia
	(c) Súdne spory
	(d) Schválenia/Súhlasy


	Článok 4  Riadenie VSE, DSO a spoločnosti SalesCo
	4.1 Riadenie VSE
	(a) bude vykonávať svoje hlasovacie práva na Valnom zhromaždení v súlade s podmienkami tejto Zmluvy;
	(b) zabezpečí, aby Členovia Predstavenstva ňou nominovaní hlasovali na zasadnutí Predstavenstva v súlade s podmienkami tejto Zmluvy; a
	(c) zabezpečí, aby Členovia Dozornej rady ňou nominovaní hlasovali na zasadnutí Dozornej rady v súlade s podmienkami tejto Zmluvy.

	4.2 Riadenie DSO
	(a) zabezpečí, aby Členovia Predstavenstva DSO ňou nominovaní konali v súlade s podmienkami tejto Zmluvy;
	(b) zabezpečí, aby Členovia Dozornej rady DSO ňou nominovaní hlasovali na zasadnutí Dozornej rady DSO v súlade s podmienkami tejto Zmluvy;
	(c) zabezpečí, aby Členovia Predstavenstva ňou nominovaní vykonávali svoje hlasovacie práva na Valnom zhromaždení DSO v súlade s podmienkami tejto Zmluvy.

	4.3 Riadenie spoločnosti SalesCo
	(a) zabezpečí, aby Členovia Predstavenstva spoločnosti SalesCo ňou nominovaní konali v súlade s podmienkami tejto Zmluvy;
	(b) zabezpečí, aby Členovia Dozornej rady spoločnosti SalesCo ňou nominovaní hlasovali na zasadnutí Dozornej rady spoločnosti SalesCo v súlade s podmienkami tejto Zmluvy;
	(c) zabezpečí, aby Členovia Predstavenstva ňou nominovaní vykonávali svoje hlasovacie práva na Valnom zhromaždení spoločnosti SalesCo v súlade s podmienkami tejto Zmluvy.

	4.4 Pravidlá riadenia spoločnosti RG SK

	Článok 5  Valné zhromaždenie
	5.1 Valné zhromaždenie
	5.2 Povinnosti a oprávnenia Valného zhromaždenia
	(a) zmena obchodného mena VSE;
	(b) zmena Doplnených stanov VSE;
	(c) zvýšenie alebo zníženie Základného imania;
	(d) emitovanie Akcií, dlhopisov, opcií alebo iných cenných papierov alebo investičných nástrojov zakladajúcich akékoľvek právo na upísanie alebo vlastníctvo Akcií, udelenie akéhokoľvek práva na nadobudnutie Akcií alebo nadobudnutie akýchkoľvek Akcií z...
	(e) prijatie akéhokoľvek uznesenia na zrušenie VSE;
	(f) zmena formy a podoby Akcií;
	(g) rozhodnutia o zmene práv spojených s akýmkoľvek druhom Akcií;
	(h) rozhodnutie o obmedzení alebo vylúčení prednostného práva akcionára na upísanie novo emitovaných akcií VSE v súlade s podmienkami stanovenými zákonom;
	(i) schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky, mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, riadnej konsolidovanej účtovnej závierky alebo mimoriadnej konsolidovanej účtovnej závierky VSE, ak boli vyhotovené, v súlade s odsekom 15.8, rozhodnu...
	(j) (i) Nakladanie s podnikom VSE alebo akoukoľvek jeho časťou (pre vylúčenie pochybností, vrátane vkladu podniku a/alebo akejkoľvek jeho časti do základného imania inej obchodnej spoločnosti), a (ii) Nakladanie s neobežným majetkom VSE, ak toto Nakla...
	(k) zrušenie, rozdelenie, zlúčenie alebo zmena právnej formy VSE;
	(l) Verejná ponuka;
	(m) voľba, odvolanie alebo nahradenie Členov Predstavenstva a Členov Dozornej rady (s výnimkou Členov Dozornej rady, ktorí zo zákona musia byť volení zamestnancami VSE) a uzatvorenie alebo zmena zmluvy o výkone ich funkcie;
	(n) rozhodnutia týkajúce sa Vyhradených záležitostí neschválených alebo zamietnutých Dozornou radou;
	(o) akékoľvek Nakladanie s Akciami (pre vylúčenie pochybností, vrátane zriadenia akejkoľvek Ťarchy k akýmkoľvek Akciám); výber Určujúcej osoby;
	(p) vymenovanie Audítorov;
	(q) vymenovanie likvidátora VSE;
	(r) akákoľvek podstatná zmena v povahe hlavnej obchodnej činnosti VSE;
	(s) súhlas s vykonaním vyššie uvedených úkonov;
	(t) udelenie predchádzajúceho súhlasu s nasledovnými záležitosťami týkajúcimi sa DSO, pokiaľ nepatria do kategórie Oddelených činností:
	(i) zmena obchodného mena DSO;
	(ii) zmena Stanov DSO;
	(iii) zvýšenie alebo zníženie základného imania DSO;
	(iv) emitovanie Akcií, dlhopisov, opcií alebo iných cenných papierov alebo investičných nástrojov DSO zakladajúcich akékoľvek právo na upísanie alebo vlastníctvo Akcií DSO, udelenie akéhokoľvek práva na nadobudnutie Akcií DSO alebo nadobudnutie akýchk...
	(v) prijatie akéhokoľvek uznesenia na zrušenie DSO;
	(vi) uskutočnenie Verejnej ponuky zo strany DSO;
	(vii) zmena formy a podoby Akcií DSO, zmena práv spojených s Akciami DSO;
	(viii) rozhodnutie o obmedzení alebo vylúčení prednostného práva akcionára na upísanie novo emitovaných Akcií DSO v súlade s podmienkami stanovenými zákonom;
	(ix) rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém, alebo rozhodnutie o nevyplatení zisku alebo tantiém v DSO (pre vylúčenie pochybností, vrátane schválenia vyplatenia dividend alebo iného podobného rozdelenia v DSO);
	(x) (i) Nakladanie s podnikom DSO alebo s akoukoľvek jeho časťou (pre vylúčenie pochybností, vrátane vkladu podniku DSO alebo akejkoľvek jeho časti do základného imania inej obchodnej spoločnosti), a (ii) Nakladanie s neobežným majetkom DSO, ak toto N...
	(xi) zrušenie, rozdelenie, zlúčenie alebo zmena právnej formy DSO;
	(xii) akékoľvek Nakladanie s Akciami DSO (pre vylúčenie pochybností, vrátane zriadenia akejkoľvek Ťarchy k akýmkoľvek Akciám DSO);
	(xiii) vymenovanie Audítorov DSO;
	(xiv) vymenovanie likvidátora DSO;
	(xv) akákoľvek podstatná zmena v povahe hlavnej obchodnej činnosti DSO;
	(xvi) akékoľvek obchodné rozhodnutia v súvislosti so záležitosťou DSO alebo sledom záležitostí DSO, ktorých hodnota predstavuje 3 000 000 EUR (tri milióny eur) alebo viac, pričom však medzi takéto rozhodnutia nepatria rozhodnutia súvisiace s jednotliv...
	(xvii) rozhodnutia týkajúce sa Vyhradených záležitostí DSO neschválených alebo zamietnutých Dozornou radou DSO;

	(u) predchádzajúce schválenie ktorejkoľvek z nasledujúcich záležitostí týkajúcich sa spoločnosti SalesCo:
	(i) zmena obchodného mena spoločnosti SalesCo;
	(ii) zmena Stanov spoločnosti SalesCo;
	(iii) zvýšenie alebo zníženie základného imania spoločnosti SalesCo;
	(iv) emitovanie Akcií, dlhopisov, opcií alebo iných cenných papierov alebo investičných nástrojov spoločnosti SalesCo zakladajúcich akékoľvek právo na upísanie alebo vlastníctvo Akcií spoločnosti SalesCo, udelenie akéhokoľvek práva na nadobudnutie Akc...
	(v) prijatie akéhokoľvek uznesenia na zrušenie spoločnosti SalesCo;
	(vi) uskutočnenie Verejnej ponuky zo strany spoločnosti SalesCo;
	(vii) zmena formy a podoby Akcií spoločnosti SalesCo, zmena práv spojených s Akciami spoločnosti SalesCo;
	(viii) rozhodnutie o obmedzení alebo vylúčení prednostného práva akcionára na upísanie novo emitovaných Akcií spoločnosti SalesCo v súlade s podmienkami stanovenými zákonom;
	(ix) rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém, alebo rozhodnutie o nevyplatení zisku alebo tantiém v spoločnosti SalesCo (pre vylúčenie pochybností, vrátane schválenia vyplatenia dividend alebo iného podobného rozdelenia v spo...
	(x) (i) Nakladanie s podnikom spoločnosti SalesCo alebo akoukoľvek jeho časťou (pre vylúčenie pochybností, vrátane vkladu podniku spoločnosti SalesCo alebo akejkoľvek jeho časti do základného imania inej obchodnej spoločnosti), a (ii) Nakladanie s neo...
	(xi) zrušenie, rozdelenie, zlúčenie alebo zmena právnej formy spoločnosti SalesCo;
	(xii) akékoľvek Nakladanie s Akciami spoločnosti SalesCo (pre vylúčenie pochybností, vrátane zriadenia akejkoľvek Ťarchy k akýmkoľvek Akciám spoločnosti SalesCo);
	(xiii) vymenovanie Audítorov spoločnosti SalesCo;
	(xiv) vymenovanie likvidátora spoločnosti SalesCo;
	(xv) akákoľvek podstatná zmena v povahe hlavnej obchodnej činnosti DSO;
	(xvi) akékoľvek obchodné rozhodnutia v súvislosti so záležitosťou spoločnosti SalesCo alebo sledom záležitostí spoločnosti SalesCo, ktorých hodnota predstavuje 3 000 000 EUR (tri milióny eur) alebo viac, pričom však medzi takéto rozhodnutia nepatria r...
	(xvii) rozhodnutia týkajúce sa Vyhradených záležitostí spoločnosti SalesCo neschválených alebo zamietnutých Dozornou radou spoločnosti SalesCo;
	(xviii) ak sa na spoločnosť SalesCo vzťahuje §756a Obchodného zákonníka alebo akýkoľvek právny predpis platný v Slovenskej republike, ktorý ho v budúcnosti nahradí, (i) schválenie akéhokoľvek návrhu ceny alebo iného návrhu v konaní o cenovej regulácii...



	Článok 6  Predstavenstvo
	6.1 Zloženie Predstavenstva
	(a) Predstavenstvo sa skladá z piatich (5) Členov Predstavenstva vrátane predsedu Predstavenstva a podpredsedu Predstavenstva, pričom každý Člen Predstavenstva bude nominovaný a zvolený v súlade s odsekom 5.2 a s týmto odsekom 6.1 na obdobie štyroch (...
	(b) Pokiaľ Strategický partner priamo vlastní aspoň jednu tretinu (1/3) Akcií, bude oprávnený nominovať troch (3) z piatich (5) Členov Predstavenstva vrátane predsedu Predstavenstva. Pokiaľ Štátny akcionár priamo vlastní aspoň jednu tretinu (1/3) Akci...
	(c) Pokiaľ Štátny akcionár priamo vlastní viac ako desať percent (10 %), ale menej ako jednu tretinu (1/3) Akcií, bude oprávnený nominovať jedného (1) z piatich (5) Členov Predstavenstva. V takom prípade bude Strategický partner oprávnený nominovať št...
	(d) Ak Akcionár kedykoľvek požiada o (i) odvolanie Člena Predstavenstva, ktorého nominoval, alebo (ii) o voľbu nominanta na miesto uvoľnené z akéhokoľvek dôvodu odchodom Člena Predstavenstva, ktorého nominoval, potom Akcionári budú bezodkladne hlasova...
	(e) Každý Člen Predstavenstva vybraný Akcionárom (i) musí spĺňať všeobecné požiadavky požadované od člena štatutárneho orgánu spoločnosti podľa slovenských právnych predpisov, a (ii) musí mať príslušné vzdelanie a profesionálne riadiace schopnosti v p...

	6.2 Rozhodovanie Predstavenstva
	(a) schválenie Strategického plánu alebo akýchkoľvek jeho zmien (pre vylúčenie pochybností, predloženie návrhu Strategického plánu alebo akýchkoľvek jeho zmien Dozornej rade na kontrolu nepodlieha súhlasu najmenej štyroch (4) Členov Predstavenstva);
	(b) bez vplyvu na odsek 15.1, vznik a ukončenie pracovného pomeru Generálneho riaditeľa VSE a schválenie podmienok jeho zamestnávania;
	(c) vznik a ukončenie zapojenia Poradcu IVA a schválenie podmienok jeho zapojenia;
	(d) akýkoľvek investičný projekt VSE, ak výška plánovaných kapitálových výdavkov VSE na tento projekt jednotlivo presahuje (i) 3 000 000 EUR (tri milióny eur) (a to aj keď takéto kapitálové výdavky VSE vzniknú v priebehu viacerých rokov) a zároveň tát...
	(e) akékoľvek nadobudnutie akýchkoľvek akcií alebo obchodného podielu v akejkoľvek spoločnosti zo strany VSE, (i) pokiaľ kúpna cena v prípade jednotlivej transakcie alebo celková hodnota série súvisiacich transakcií spoločne presahuje 3 000 000 EUR (t...
	(f) akékoľvek urovnanie akýchkoľvek súdnych alebo rozhodcovských konaní týkajúcich sa sporov, ktoré sa jednotlivo týkajú, resp. vo vzťahu ku ktorým možno odôvodnene očakávať, že sa budú jednotlivo týkať sumy (vrátane súvisiacich nákladov) vo výške via...
	(g) finančná pôžička alebo vznik dlhu VSE (inak ako v rámci bežnej obchodnej činnosti) okrem:
	(i) Povoleného financovania,
	(ii) poskytnutia pôžičiek medzi Spoločnosťami skupiny VSE, pokiaľ je VSE 100 % vlastníkom príslušných Spoločností skupiny VSE (pre vylúčenie pochybností, za podmienky, že príslušná transakcia sa uskutoční za Bežných obchodných podmienok);
	(iii) poskytnutia pôžičiek od ktorýchkoľvek Akcionárov alebo ich Pridružených spoločností Spoločnostiam skupiny VSE, avšak pre vylúčenie pochybností za podmienky, že príslušná transakcia sa uskutoční za Bežných obchodných podmienok;

	(h) akékoľvek ručenie alebo záväzok VSE na odškodnenie, poskytnutý v prospech akejkoľvek tretej osoby s výnimkou (i) akéhokoľvek ručenia alebo záväzku na odškodnenie vo všetkých podstatných ohľadoch v súlade s trhovou praxou na príslušnom trhu a týkaj...
	(i) akákoľvek podstatná zmena účtovných postupov a zásad používaných VSE pri vypracovaní jej auditovaných účtovných závierok vyplývajúcich zo zákona (pre vylúčenie pochybností, vrátane akejkoľvek zmeny účtovného obdobia), ktorá nie je zavinená zmenami...
	(j) schválenie akejkoľvek Obmedzenej transakcie so Spriaznenou osobou, ktorej zmluvnou stranou je akákoľvek Spoločnosť skupiny VSE okrem DSO;
	(k) výkon akcionárskych práv v DSO v súvislosti so zvolením, odvolaním alebo výmenou Členov Predstavenstva DSO a Členov Dozornej rady DSO (okrem tých Členov Dozornej rady DSO, ktorých volia v súlade s príslušnými právnymi predpismi zamestnanci DSO) a ...
	(l) výkon akcionárskych práv v spoločnosti SalesCo v súvislosti so zvolením, odvolaním alebo výmenou Členov Predstavenstva spoločnosti SalesCo a Členov Dozornej rady spoločnosti SalesCo (okrem tých Členov Dozornej rady spoločnosti SalesCo, ktorých vol...
	Strategický partner zabezpečí, aby každá transakcia, (i) ktorá je uvedená v bodoch (a) až (l) odseku 6.2, ktorú má uzatvoriť VSE a ktorej hodnota alebo celková hodnota série súvisiacich transakcií spoločne presahuje sumu 60 000 EUR (šesťdesiattisíc EU...

	6.3 Zasadnutia Predstavenstva

	Článok 7  Dozorná rada
	7.1 Zloženie Dozornej rady
	(a) Dozorná rada sa skladá z deviatich (9) Členov Dozornej rady vrátane predsedu a podpredsedu Dozornej rady nominovaných a zvolených v súlade s odsekom 5.2 a s týmto odsekom 7.1 na obdobie štyroch (4) rokov.
	(b) Pokiaľ Štátny akcionár priamo vlastní aspoň jednu tretinu (1/3) Akcií, bude oprávnený nominovať päť (5) Členov Dozornej rady vrátane predsedu Dozornej rady. Pokiaľ Strategický partner priamo vlastní aspoň jednu tretinu (1/3) Akcií, podpredsedu Doz...
	(c) Pokiaľ Štátny akcionár priamo vlastní viac ako desať percent (10 %), ale menej ako jednu tretinu (1/3) Akcií, bude oprávnený nominovať jedného (1) z piatich (5) Členov Dozornej rady. V takom prípade bude Strategický partner oprávnený nominovať pia...
	(d) Ak Akcionár kedykoľvek požiada o (i) odvolanie Člena Dozornej rady, ktorého nominoval, alebo (ii) o voľbu nominanta na miesto uvoľnené z akéhokoľvek dôvodu odchodom Člena Dozornej rady, ktorého nominoval, potom Akcionári budú bezodkladne hlasovať ...
	(e) Každý Člen Dozornej rady vybraný príslušným Akcionárom (i) musí spĺňať všeobecné požiadavky požadované od členov štatutárneho orgánu spoločnosti podľa slovenských právnych predpisov, a (ii) musí mať príslušné vzdelanie a profesionálne riadiace sch...

	7.2 Rozhodovanie Dozornej rady
	7.3 Oprávnenia a povinnosti
	(a) Dozorná rada bude mať všetky oprávnenia a povinnosti stanovené v Obchodnom zákonníku.
	(b) Okrem bodu (a) vyššie Dozorná rada schvaľuje alebo zamieta nasledovné záležitosti:
	(i) akékoľvek obchodné rozhodnutie v súvislosti so záležitosťou alebo sledom súvisiacich záležitostí, ktoré má alebo môže mať hodnotu 5 000 000 EUR (päť miliónov EUR) alebo viac, pričom však medzi takéto rozhodnutia nepatria rozhodnutia o jednotlivých...
	(ii) investičné projekty VSE v prípadoch, kedy výška príslušného investičného projektu presahuje jednotlivo 3 000 000 EUR (tri milióny EUR) (a to, aj keď takéto kapitálové výdavky VSE vzniknú v priebehu viacerých rokov);
	(iii) založenie akéhokoľvek subjektu, ktorý by pri založení bol Dcérskou spoločnosťou, nadobudnutie akýchkoľvek obchodných podielov v akejkoľvek Dcérskej spoločnosti alebo spoločnosti, ktorá sa stane po nadobudnutí Dcérskou spoločnosťou, alebo Naklada...
	(iv) reorganizácia alebo podstatná zmena povahy alebo predmetu obchodnej činnosti VSE;
	(v) návrh na začatie konkurzného konania alebo podobného konania pri platobnej neschopnosti VSE alebo akejkoľvek Dcérskej spoločnosti;
	(vi) vymenovanie, nahradenie alebo odvolanie Audítorov VSE; a
	(vii) súhlas s vykonaním vyššie uvedených úkonov (spoločne ďalej len „Vyhradené záležitosti“).

	(c) Dozorná rada preskúmava a smie predkladať Valnému zhromaždeniu na informačné účely správy o návrhoch Strategického plánu alebo akýchkoľvek jeho zmenách a doplneniach, ktoré jej predložilo Predstavenstvo.

	7.4 Zasadnutia Dozornej rady
	7.5 Predaj akcií tretej osobe
	(a) V prípade, ak Štátny akcionár predá tretej osobe (inak ako prostredníctvom Verejnej ponuky) Akcie predstavujúce menej ako osemnásť percent (18 %) základného imania VSE a Strategický partner nadobudne nadpolovičnú väčšinu Akcií prostredníctvom využ...
	(b) Bez ohľadu na odsek 7.4, ak dôjde k udalosti uvedenej v odseku 7.5(a), Štátny akcionár vynaloží všetko primerané úsilie, aby sa Predseda Dozornej rady vopred dohodol s Podpredsedom Dozornej rady na dátume, čase a mieste zasadnutí Dozornej rady.
	(c) Ak dvaja alebo viac nominantov Štátneho akcionára v Dozornej rade nebude na zasadnutí Dozornej rady hlasovať tak, ako je vyžadované v odseku 7.5(a), Strany sa stretnú, aby prediskutovali príslušný problém a dohodli sa na vzájomne prijateľnom rieše...


	Článok 8  Valné zhromaždenie DSO
	8.1 Valné zhromaždenie DSO
	8.2 Oprávnenia a právomoci Valného zhromaždenia DSO
	(a) zmena obchodného mena DSO;
	(b) zmena Stanov DSO;
	(c) zvýšenie alebo zníženie základného imania DSO;
	(d) emitovanie Akcií, dlhopisov, opcií alebo iných cenných papierov alebo investičných nástrojov DSO zakladajúcich akékoľvek právo na upísanie alebo vlastníctvo Akcií DSO, udelenie akéhokoľvek práva na nadobudnutie Akcií DSO alebo nadobudnutie akýchko...
	(e) prijatie akéhokoľvek uznesenia na zrušenie DSO;
	(f) zmena formy a podoby Akcií DSO, zmena práv spojených s Akciami DSO;
	(g) rozhodnutie o obmedzení alebo vylúčení prednostného práva akcionára na upísanie novo emitovaných akcií DSO v súlade s podmienkami stanovenými zákonom;
	(h) schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky, mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, ak boli vyhotovené, a bez vplyvu na odsek 15.8 rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém, alebo rozhodnutie o nevyplatení zisk...
	(i) (i) Nakladanie s podnikom DSO alebo s akoukoľvek jeho časťou (pre vylúčenie pochybností, vrátane vkladu podniku DSO alebo akejkoľvek jeho časti do základného imania inej obchodnej spoločnosti), a (ii) Nakladanie s neobežným majetkom DSO, ak toto N...
	(j) zrušenie, rozdelenie, zlúčenie alebo zmena právnej formy DSO;
	(k) Verejná ponuka;
	(l) voľba, odvolanie alebo nahradenie Členov Predstavenstva DSO a Členov Dozornej rady DSO (s výnimkou Členov Dozornej rady DSO, ktorí zo zákona musia byť volení zamestnancami DSO) a uzatvorenie alebo zmena zmluvy o výkone ich funkcie;
	(m) Nakladanie s Akciami DSO (pre vylúčenie pochybností, vrátane zriadenia akejkoľvek Ťarchy k akýmkoľvek Akciám DSO);
	(n) vymenovanie Audítorov DSO;
	(o) vymenovanie likvidátora DSO;
	(p) akákoľvek podstatná zmena v povahe hlavnej obchodnej činnosti DSO;
	(q) akékoľvek obchodné rozhodnutia DSO v súvislosti so záležitosťou DSO alebo sledom záležitostí DSO, ktorých hodnota predstavuje 3 000 000 EUR (tri milióny EUR) alebo viac, pričom však medzi takéto rozhodnutia nepatria rozhodnutia súvisiace s jednotl...
	(r) rozhodnutia týkajúce sa Vyhradených záležitostí DSO neschválených alebo zamietnutých Dozornou radou DSO.

	8.3 Predchádzajúci súhlas Valného zhromaždenia

	Článok 9  Predstavenstvo DSO
	9.1 Zloženie Predstavenstva DSO
	(a) Predstavenstvo DSO sa skladá z piatich (5) Členov Predstavenstva DSO vrátane predsedu Predstavenstva DSO a podpredsedu Predstavenstva DSO, pričom každý Člen Predstavenstva DSO bude nominovaný a zvolený v súlade s odsekom 8.2 a s týmto odsekom 9.1 ...
	(b) Pokiaľ Strategický partner priamo vlastní aspoň jednu tretinu (1/3) Akcií, Predstavenstvo je oprávnené nominovať troch (3) z piatich (5) Členov Predstavenstva DSO vrátane predsedu Predstavenstva DSO. Pokiaľ Štátny akcionár priamo vlastní aspoň jed...
	(c) Pokiaľ Štátny akcionár priamo vlastní viac ako desať percent (10 %), ale menej ako jednu tretinu (1/3) Akcií, bude oprávnený nominovať jedného (1) z piatich (5) Členov Predstavenstva DSO. V takom prípade bude Predstavenstvo oprávnené nominovať šty...
	(d) Pred nominovaním ktoréhokoľvek kandidáta na funkciu Člena Predstavenstva DSO oznámi strana oprávnená na nominovanie takéhoto kandidáta v súlade s predchádzajúcim odsekom 9.1(b) alebo 9.1(c) druhej zmluvnej strane takúto nomináciu písomne najmenej ...
	(e) Každá námietka vznesená podľa predchádzajúceho odseku 9.1(d) sa strane, voči nominantovi ktorej sa namieta, predloží do desiatich (10) Pracovných dní od dátumu oznámenia mena príslušného nominanta. Ak sa počas týchto desiatich (10) Pracovných dní ...
	(f) Postupy opísané v predchádzajúcich odsekoch 9.1(d) a 9.1(e) sa primerane uplatnia na (i) odvolanie Člena Predstavenstva DSO alebo (ii) voľbu nominanta na miesto uvoľnené z akéhokoľvek dôvodu odchodom Člena Predstavenstva DSO. Akcionári bezodkladne...
	(g) Každý Člen Predstavenstva DSO, ktorého navrhuje príslušná strana na základe predchádzajúceho odseku 9.1(b) alebo 9.1(c) (i) musí spĺňať všeobecné požiadavky kladené na člena štatutárneho orgánu spoločnosti podľa slovenských právnych predpisov, a (...
	(h) Strategický partner zabezpečí, aby jeho príslušní nominanti v Predstavenstve konali tak, aby sa zabezpečila plná účinnosť tohto odseku 9.1.

	9.2 Rozhodovanie Predstavenstva DSO
	Predstavenstvo DSO rozhoduje o Oddelených činnostiach a predkladá Dozornej rade DSO na schválenie všetky veci uvedené v odsekoch 8.2(b), 8.2(h), 8.2(j), 8.2(k) a v odseku 10.3(b), 10.3(b)(i)(A) a následne ich implementuje za podmienky ich predchádzajú...
	(a) bez vplyvu na odsek 15.1, vznik a ukončenie pracovného pomeru Generálneho riaditeľa DSO a schválenie podmienok jeho zamestnávania;
	(b) akýkoľvek investičný projekt DSO, ak výška plánovaných kapitálových výdavkov DSO na tento projekt samostatne presahuje (i) 3 000 000 EUR (tri milióny EUR) (a to aj keď takéto kapitálové výdavky DSO vzniknú v priebehu viacerých rokov) a zároveň tát...
	(c) akékoľvek nadobudnutie akýchkoľvek akcií alebo obchodného podielu v akejkoľvek spoločnosti zo strany DSO, pokiaľ kúpna cena v prípade jednotlivej transakcie alebo celková hodnota série súvisiacich transakcií spoločne presahuje (i) 3 000 000 EUR (t...
	(d) akékoľvek urovnanie akýchkoľvek súdnych alebo rozhodcovských konaní týkajúcich sa sporov, ktoré sa jednotlivo týkajú, resp. vo vzťahu ku ktorým možno odôvodnene očakávať, že sa budú jednotlivo týkať sumy (vrátane súvisiacich nákladov) vo výške via...
	(e) finančná pôžička alebo vznik dlhu DSO (inak ako v rámci bežnej obchodnej činnosti) okrem:
	(i) Povoleného financovania,
	(ii) poskytnutia pôžičiek medzi Spoločnosťami skupiny VSE, pokiaľ je VSE 100 % vlastníkom príslušných Spoločností skupiny VSE (pre vylúčenie pochybností, za podmienky, že príslušná transakcia sa uskutoční za Bežných obchodných podmienok;
	(iii) poskytnutia pôžičiek od ktorýchkoľvek Akcionárov alebo ich Pridružených spoločností DSO, avšak pre vylúčenie pochybností za podmienky, že príslušná transakcia sa uskutoční za Bežných obchodných podmienok;

	(f) akýkoľvek prevod vlastníckeho práva k majetku DSO, pokiaľ kúpna cena v prípade jednotlivej transakcie presahuje 500 000 EUR (päťstotisíc EUR) alebo celková hodnota série súvisiacich transakcií spoločne presahuje 1 000 000 (jeden milión EUR);
	(g) akékoľvek ručenie alebo záväzok DSO na odškodnenie poskytnutý v prospech akejkoľvek tretej osoby s výnimkou (i) akéhokoľvek ručenia alebo záväzku na odškodnenie vo všetkých podstatných ohľadoch v súlade s trhovou praxou na príslušnom trhu a týkajú...
	(h) akákoľvek podstatná zmena účtovných postupov a zásad používaných DSO pri vypracovaní jej auditovaných účtovných závierok vyplývajúcich zo zákona (pre vylúčenie pochybností, vrátane akejkoľvek zmeny účtovného obdobia), ktorá nie je zavinená zmenami...
	(i) schválenie akejkoľvek Obmedzenej transakcie so Spriaznenou osobou, ktorej zmluvnou stranou je DSO;
	Strategický partner zabezpečí, aby každá transakcia, (i) ktorá je uvedená v bodoch (a) až (i) odseku 9.2, ktorú má uzatvoriť VSE a ktorej hodnota alebo celková hodnota série súvisiacich transakcií spoločne presahuje sumu 60 000 EUR (šesťdesiattisíc EU...

	9.3 Zasadnutia Predstavenstva DSO

	Článok 10  Dozorná rada DSO
	10.1 Zloženie Dozornej rady DSO
	(a) Dozorná rada DSO sa skladá zo deviatich (9) Členov Dozornej rady DSO vrátane predsedu a podpredsedu Dozornej rady DSO nominovaných a zvolených v súlade s odsekom 8.2 a s týmto odsekom 10.1 na obdobie štyroch (4) rokov.
	(b) Pokiaľ Štátny akcionár priamo vlastní aspoň jednu tretinu (1/3) Akcií, bude oprávnený nominovať päť (5) Členov Dozornej rady DSO vrátane predsedu Dozornej rady DSO. Pokiaľ Strategický partner priamo vlastní aspoň jednu tretinu (1/3) Akcií, podpred...
	(c) Pokiaľ Štátny akcionár priamo vlastní viac ako desať percent (10 %), ale menej ako jednu tretinu (1/3) Akcií, bude oprávnený nominovať jedného (1) Člena Dozornej rady DSO. V takom prípade bude Strategický partner oprávnený nominovať piatich (5) Čl...
	(d) Ak Akcionár alebo Predstavenstvo kedykoľvek požiadajú o (i) odvolanie Člena Dozornej rady DSO, ktorého nominovali, alebo (ii) voľbu nominanta na miesto uvoľnené z akéhokoľvek dôvodu odchodom Člena Dozornej rady DSO, ktorého nominovali, potom Akcio...
	(e) Každý Člen Dozornej rady DSO vybraný príslušným Akcionárom (i) musí spĺňať všeobecné požiadavky kladené na členov štatutárneho orgánu spoločnosti podľa slovenských právnych predpisov, a (ii) musí mať príslušné vzdelanie a profesionálne riadiace sc...
	(f) Strategický partner zabezpečí, aby jeho príslušní nominanti v Predstavenstve konali tak, aby sa zabezpečila plná účinnosť tohto odseku 10.1.

	10.2 Rozhodovanie Dozornej rady DSO
	10.3 Oprávnenia a povinnosti
	(a) Dozorná rada DSO bude mať všetky oprávnenia a povinnosti stanovené v Obchodnom zákonníku.
	(b) Okrem bodu (a) vyššie Dozorná rada DSO schvaľuje alebo zamieta nasledovné záležitosti:
	(i) akékoľvek obchodné rozhodnutia v súvislosti so záležitosťou alebo sledom záležitostí, ktorých hodnota predstavuje 3 000 000 EUR (tri milióny EUR) alebo viac, najmä:
	(A) realizácia investície alebo transakcie alebo série súvisiacich investícií alebo transakcií zo strany DSO alebo podpis dokumentu alebo série súvisiacich dokumentov zo strany DSO, v zmysle ktorého alebo ktorých má DSO realizovať investíciu alebo uza...
	(B) realizáciu investície alebo transakcie alebo série súvisiacich investícií alebo transakcií zo strany DSO alebo podpis dokumentu alebo série súvisiacich dokumentov zo strany DSO, na základe ktorých budú výdavky DSO pre danú investíciu, transakciu a...
	(C) poskytnutie zálohu, záruky (ručenia), sľubu odškodnenia, hypotéky alebo zabezpečovacieho nástroja zo strany DSO, ak z neho vyplývajúce podmienené záväzky presahujú sumu 3 000 000 EUR (tri milióny EUR);
	(D) vystavenie vlastnej alebo cudzej zmenky zo strany DSO, ak jej menovitá hodnota po pripočítaní k menovitej hodnote vlastných alebo cudzích zmeniek už vystavených v rámci tej istej transakcie alebo série súvisiacich transakcií presahuje 3 000 000 EU...
	(E) prevod vlastníckeho práva k majetku DSO potrebného na prevádzkovanie, údržbu alebo rozvoj distribučnej sústavy, pokiaľ hodnota prevádzaného majetku predstavuje 3 000 000 EUR (tri milióny EUR) alebo viac, pričom na účely tohto článku je rozhodujúca...
	(F) nadobudnutie alebo prevod akcií zo strany DSO v Dcérskej spoločnosti alebo nadobudnutie akcií alebo podielov zo strany DSO v akejkoľvek inej právnickej osobe, ktorá by sa nadobudnutím stala Dcérskou spoločnosťou DSO, pokiaľ hodnota takejto transak...

	(ii) založenie akéhokoľvek subjektu, ktorý by pri založení bol Dcérskou spoločnosťou DSO, nadobudnutie zo strany DSO akýchkoľvek obchodných podielov v akejkoľvek Dcérskej spoločnosti alebo spoločnosti, ktorá sa stane po nadobudnutí Dcérskou spoločnosť...
	(iii) reorganizácia alebo podstatná zmena povahy či predmetu obchodnej činnosti DSO;
	(iv) vymenovanie a odvolanie Audítorov DSO;
	(v) rozhodovanie o tom, že DSO vloží nepeňažný vklad do základného imania inej právnickej osoby pri jej založení alebo počas jej existencie, pokiaľ hodnota nepeňažného vkladu predstavuje 3 000 000 EUR (tri milióny EUR) alebo viac;
	(vi) akékoľvek Nakladanie s Akciami DSO (pre vylúčenie pochybností, vrátane zriadenia akejkoľvek Ťarchy k akýmkoľvek Akciám DSO).

	(c) Okrem bodu (a) a bodu (b) vyššie schvaľuje Dozorná rada DSO veci, ktoré sú uvedené v odsekoch 8.2(b), 8.2(i), 8.2(j), 8.2(k), ešte pred ich schválením na Valnom zhromaždení DSO.
	(d) Dozorná rada DSO ďalej berie na vedomie prijatie Individuálneho ročného Obchodného plánu DSO na príslušný rok a jeho zmien v Predstavenstve DSO.

	10.4 Zasadnutia Dozornej rady DSO
	10.5 Predaj akcií tretej osobe
	(a) V prípade, ak Štátny akcionár predá tretej osobe (inak ako prostredníctvom Verejnej ponuky) akcionársky podiel predstavujúci menej ako osemnásť percent (18 %) základného imania VSE a Strategický partner nadobudne nadpolovičnú väčšinu Akcií prostre...
	(b) Bez ohľadu na odsek 10.4, ak dôjde k udalosti uvedenej v odseku 10.5(a), Štátny akcionár vynaloží všetko primerané úsilie, aby sa predseda Dozornej rady DSO vopred dohodol s podpredsedom Dozornej rady DSO na dátume, čase a mieste zasadnutí Dozorne...
	(c) Ak dvaja alebo viac nominantov Štátneho akcionára v Dozornej rade DSO nebude na zasadnutí Dozornej rady DSO hlasovať tak, ako je vyžadované v odseku 10.5(a), Strany sa stretnú, aby prediskutovali príslušný problém a dohodli sa na vzájomne prijateľ...


	Článok 11  Valné zhromaždenie spoločnosti SalesCo
	11.1 Valné zhromaždenie spoločnosti SalesCo
	11.2 Povinnosti a oprávnenia Valného zhromaždenia spoločnosti SalesCo
	(a) zmena obchodného mena spoločnosti SalesCo;
	(b) zmena Stanov spoločnosti SalesCo;
	(c) zvýšenie alebo zníženie základného imania spoločnosti SalesCo;
	(d) emitovanie Akcií spoločnosti SalesCo, dlhopisov, opcií alebo iných cenných papierov alebo investičných nástrojov spoločnosti SalesCo zakladajúcich akékoľvek právo na upísanie alebo vlastníctvo Akcií spoločnosti SalesCo, udelenie akéhokoľvek práva ...
	(e) prijatie akéhokoľvek uznesenia na zrušenie spoločnosti SalesCo;
	(f) zmena formy a podoby Akcií spoločnosti SalesCo, zmena práv spojených s Akciami spoločnosti SalesCo;
	(g) rozhodnutie o obmedzení alebo vylúčení prednostného práva akcionára na upísanie novo emitovaných akcií SalesCo v súlade s podmienkami stanovenými zákonom;
	(h) schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky, mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, ak boli vyhotovené, a bez vplyvu na odsek 15.8 rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém, alebo rozhodnutie o nevyplatení zisk...
	(i) (i) Nakladanie s podnikom spoločnosti SalesCo alebo akoukoľvek jeho časťou (pre vylúčenie pochybností, vrátane vkladu podniku alebo akejkoľvek jeho časti do základného imania inej obchodnej spoločnosti), a (ii) Nakladanie s neobežným majetkom spol...
	(j) zrušenie, rozdelenie, zlúčenie alebo zmena právnej formy spoločnosti SalesCo;
	(k) Verejná ponuka;
	(l) voľba, odvolanie alebo nahradenie Členov Predstavenstva spoločnosti SalesCo a Členov Dozornej rady spoločnosti SalesCo (s výnimkou Členov Dozornej rady spoločnosti SalesCo, ktorí zo zákona musia byť volení zamestnancami spoločnosti SalesCo) a uzat...
	(m) Nakladanie s Akciami spoločnosti SalesCo (pre vylúčenie pochybností, vrátane zriadenia akejkoľvek Ťarchy k akýmkoľvek Akciám spoločnosti SalesCo);
	(n) vymenovanie Audítorov spoločnosti SalesCo;
	(o) vymenovanie likvidátora spoločnosti SalesCo;
	(p) akákoľvek podstatná zmena v povahe hlavnej obchodnej činnosti spoločnosti SalesCo;
	(q) akékoľvek obchodné rozhodnutia spoločnosti SalesCo v súvislosti so záležitosťou spoločnosti SalesCo alebo sledom záležitostí spoločnosti SalesCo, ktorých hodnota predstavuje 3 000 000 EUR (tri milióny EUR) alebo viac, pričom však medzi takéto rozh...
	(r) rozhodnutia týkajúce sa Vyhradených záležitostí spoločnosti SalesCo neschválených alebo zamietnutých Dozornou radou spoločnosti SalesCo.

	11.3 Predchádzajúci súhlas Valného zhromaždenia

	Článok 12  Predstavenstvo spoločnosti SalesCo
	12.1 Zloženie Predstavenstva spoločnosti SalesCo
	(a) Predstavenstvo spoločnosti SalesCo sa skladá z piatich (5) Členov Predstavenstva spoločnosti SalesCo vrátane predsedu Predstavenstva spoločnosti SalesCo a podpredsedu Predstavenstva spoločnosti SalesCo, pričom každý Člen Predstavenstva spoločnosti...
	(b) Pokiaľ Strategický partner priamo vlastní aspoň jednu tretinu (1/3) Akcií, Predstavenstvo bude oprávnené nominovať troch (3) z piatich (5) Členov Predstavenstva spoločnosti SalesCo vrátane predsedu Predstavenstva spoločnosti SalesCo. Pokiaľ Štátny...
	(c) Pokiaľ Štátny akcionár priamo vlastní viac ako desať percent (10 %), ale menej ako jednu tretinu (1/3) Akcií, bude oprávnený nominovať jedného (1) z piatich (5) Členov Predstavenstva spoločnosti SalesCo. V takom prípade bude Predstavenstvo oprávne...
	(d) Pred nominovaním ktoréhokoľvek nominanta na funkciu Člena Predstavenstva spoločnosti SalesCo strana oprávnená na nominovanie takéhoto kandidáta v súlade s predchádzajúcim odsekom 12.1(b) alebo 12.1(c) oznámi druhej zmluvnej strane takúto nomináciu...
	(e) Každá námietka vznesená podľa predchádzajúceho odseku 12.1(d) sa strane, voči nominantovi ktorej sa namieta, predloží do desiatich (10) Pracovných dní od dátumu oznámenia mena príslušného nominanta. Ak sa počas takýchto desiatich (10) Pracovných d...
	(f) Postupy opísané v predchádzajúcich odsekoch 12.1(d) a 12.1(e) sa primerane uplatnia na (i) odvolanie Člena Predstavenstva spoločnosti SalesCo alebo (ii) na voľbu nominanta na miesto uvoľnené z akéhokoľvek dôvodu odchodom Člena Predstavenstva spolo...
	(g) Každý Člen Predstavenstva spoločnosti SalesCo, ktorého navrhuje príslušná strana na základe predchádzajúceho odseku 12.1(b) alebo 12.1(c) (i) musí spĺňať všeobecné požiadavky kladené na člena štatutárneho orgánu spoločnosti podľa slovenských právn...
	(h) Strategický partner zabezpečí, aby jeho príslušní nominanti v Predstavenstve konali tak, aby sa zabezpečila plná účinnosť tohto odseku 12.1.

	12.2 Rozhodovanie Predstavenstva DSO
	(a) bez vplyvu na odsek 15.1, vznik a ukončenie pracovného pomeru Generálneho riaditeľa spoločnosti SalesCo a schválenie podmienok jeho zamestnávania;
	(b) akýkoľvek investičný projekt SalesCo, ak výška plánovaných kapitálových výdavkov spoločnosti SalesCo na tento projekt samostatne presahuje (i) 3 000 000 EUR (tri milióny EUR) (a to aj keď takéto kapitálové výdavky spoločnosti SalesCo vzniknú v pri...
	(c) akékoľvek nadobudnutie akýchkoľvek akcií alebo obchodného podielu v akejkoľvek spoločnosti spoločnosťou SalesCo, pokiaľ kúpna cena v prípade jednotlivej transakcie alebo celková hodnota série súvisiacich transakcií spoločne presahuje (i) 3 000 000...
	(d) akékoľvek urovnanie akýchkoľvek súdnych alebo rozhodcovských konaní týkajúcich sa sporov, ktoré sa jednotlivo týkajú, resp. vo vzťahu ku ktorým možno odôvodnene očakávať, že sa budú jednotlivo týkať sumy (vrátane súvisiacich nákladov) vo výške via...
	(e) finančná pôžička alebo vznik dlhu spoločnosti SalesCo (inak ako v rámci bežnej obchodnej činnosti) okrem:
	(i) Povoleného financovania,
	(ii) poskytnutia pôžičiek medzi Spoločnosťami skupiny VSE, pokiaľ je VSE 100 % vlastníkom príslušných Spoločností skupiny VSE (pre vylúčenie pochybností, za podmienky, že príslušná transakcia sa uskutoční za Bežných obchodných podmienok,
	(iii) poskytnutia pôžičiek od ktorýchkoľvek Akcionárov alebo ich Pridružených spoločností spoločnosti SalesCo, avšak pre vylúčenie pochybností za podmienky, že príslušná transakcia sa uskutoční za Bežných obchodných podmienok;

	(f) akýkoľvek prevod vlastníckeho práva k majetku spoločnosti SalesCo, pokiaľ kúpna cena v prípade jednotlivej transakcie presahuje 500 000 EUR (päťstotisíc EUR) alebo celková hodnota série súvisiacich transakcií spoločne presahuje 1 000 000 (jeden mi...
	(g) akékoľvek ručenie alebo záväzok spoločnosti SalesCo na odškodnenie poskytnutý v prospech akejkoľvek tretej osoby s výnimkou (i) akéhokoľvek ručenia alebo záväzku na odškodnenie vo všetkých podstatných ohľadoch v súlade s trhovou praxou na príslušn...
	(h) akákoľvek podstatná zmena účtovných postupov a zásad používaných spoločnosťou SalesCo pri vypracovaní jej auditovaných účtovných závierok vyplývajúcich zo zákona (pre vylúčenie pochybností, vrátane akejkoľvek zmeny účtovného obdobia), ktorá nie je...

	12.3 Predstavenstvo DSO je oprávnené predkladať Dozornej rade spoločnosti SalesCo na schválenie všetky záležitosti uvedené v odsekoch 11.2(b), 11.2(h), 11.2(j), 11.2(k) a v odseku 13.3(b)(i) a následne ich implementuje za podmienky predchádzajúceho sc...
	12.4 Zasadnutia Predstavenstva spoločnosti SalesCo

	Článok 13  Dozorná rada spoločnosti SalesCo
	13.1 Zloženie Dozornej rady spoločnosti SalesCo
	(a) Dozorná rada spoločnosti SalesCo sa skladá z deviatich (9) Členov Dozornej rady spoločnosti SalesCo vrátane predsedu a podpredsedu Dozornej rady spoločnosti SalesCo nominovaných a zvolených v súlade s odsekom 11.2 a s týmto odsekom 13.1 na obdobie...
	(b) Pokiaľ Štátny akcionár priamo vlastní aspoň jednu tretinu (1/3) Akcií, bude oprávnený nominovať piatich (5) Členov Dozornej rady spoločnosti SalesCo vrátane predsedu Dozornej rady spoločnosti SalesCo. Pokiaľ Strategický partner priamo vlastní aspo...
	(c) Pokiaľ Štátny akcionár priamo vlastní viac ako desať percent (10 %), ale menej ako jednu tretinu (1/3) Akcií, bude oprávnený nominovať jedného (1) z piatich (5) Členov Dozornej rady spoločnosti SalesCo. V takom prípade bude Strategický partner opr...
	(d) Ak Akcionár alebo Predstavenstvo kedykoľvek požiadajú o (i) odvolanie Člena Dozornej rady spoločnosti SalesCo, ktorého nominovali, alebo (ii) voľbu nominanta na miesto uvoľnené z akéhokoľvek dôvodu odchodom Člena Dozornej rady spoločnosti SalesCo,...
	(e) Každý Člen Dozornej rady spoločnosti SalesCo vybraný príslušným Akcionárom (i) musí spĺňať všeobecné požiadavky kladené na členov štatutárneho orgánu spoločnosti podľa slovenských právnych predpisov, a (ii) musí mať príslušné vzdelanie a profesion...
	(f) Strategický partner zabezpečí, aby jeho príslušní nominanti v Dozornej rade konali tak, aby sa zabezpečila plná účinnosť tohto odseku 13.1.

	13.2 Rozhodovanie Dozornej rady spoločnosti SalesCo
	13.3 Oprávnenia a povinnosti
	(a) Dozorná rada spoločnosti SalesCo bude mať všetky oprávnenia a povinnosti stanovené v Obchodnom zákonníku.
	(b) Okrem bodu (a) vyššie Dozorná rada spoločnosti SalesCo schvaľuje alebo zamieta tieto záležitosti:
	(i) akékoľvek obchodné rozhodnutia v súvislosti so záležitosťou alebo sledom záležitostí, ktorých hodnota predstavuje 3 000 000 EUR (tri milióny EUR) alebo viac, najmä:
	(A) realizácia investície alebo transakcie alebo série súvisiacich investícií alebo transakcií zo strany spoločnosti SalesCo alebo podpis dokumentu alebo série súvisiacich dokumentov zo strany spoločnosti SalesCo, v zmysle ktorého alebo ktorých má spo...
	(B) realizáciu investície alebo transakcie alebo série súvisiacich investícií alebo transakcií zo strany spoločnosti SalesCo alebo podpis dokumentu alebo série súvisiacich dokumentov zo strany spoločnosti SalesCo, na základe ktorých budú výdavky DSO p...
	(C) poskytnutie zálohu, záruky (ručenia), sľubu odškodnenia, hypotéky alebo zabezpečovacieho nástroja zo strany spoločnosti SalesCo, ak z neho vyplývajúce podmienené záväzky presahujú sumu 3 000 000 EUR (tri milióny EUR);
	(D) vystavenie vlastnej alebo cudzej zmenky zo strany spoločnosti SalesCo, ak jej menovitá hodnota po pripočítaní k menovitej hodnote vlastných alebo cudzích zmeniek už vystavených v rámci tej istej transakcie alebo série súvisiacich transakcií presah...
	(E) nadobudnutie alebo prevod akcií zo strany spoločnosti SalesCo v Dcérskej spoločnosti alebo nadobudnutie akcií alebo podielov zo strany spoločnosti SalesCo v akejkoľvek inej právnickej osobe, ktorá by sa nadobudnutím stala Dcérskou spoločnosťou spo...
	(F) prevod vlastníckeho práva k majetku spoločnosti SalesCo, pokiaľ hodnota prevádzaného majetku predstavuje najmenej 3 000 000 EUR (tri milióny EUR), pričom na účely tohto článku je rozhodujúca trhová hodnota (všeobecná hodnota majetku určená znalcom...

	(ii) založenie akéhokoľvek subjektu, ktorý by pri založení bol Dcérskou spoločnosťou spoločnosti SalesCo, nadobudnutie zo strany spoločnosti SalesCo akýchkoľvek obchodných podielov v akejkoľvek Dcérskej spoločnosti alebo spoločnosti, ktorá sa stane po...
	(iii) reorganizácia alebo podstatná zmena povahy či predmetu obchodnej činnosti spoločnosti SalesCo;
	(iv) vymenovanie a odvolanie Audítorov spoločnosti SalesCo;
	(v) rozhodovanie o tom, že SalesCo vloží nepeňažný vklad do základného imania inej právnickej osoby pri jej založení alebo počas jej existencie, pokiaľ hodnota nepeňažného vkladu predstavuje 3 000 000 EUR (tri milióny EUR) alebo viac;
	(vi) akékoľvek Nakladanie s Akciami spoločnosti SalesCo (pre vylúčenie pochybností, vrátane zriadenia akejkoľvek Ťarchy k akýmkoľvek Akciám spoločnosti SalesCo).

	(c) Okrem bodu (a) vyššie schvaľuje Dozorná rada spoločnosti SalesCo akékoľvek záležitosti, ktoré sú uvedené v odsekoch 11.2(b), 11.2(h), 11.2(j), 11.2(k), ešte pred ich schválením na Valnom zhromaždení spoločnosti SalesCo.
	(d) Dozorná rada spoločnosti SalesCo ďalej berie na vedomie prijatie Individuálneho ročného Obchodného plánu spoločnosti SalesCo na príslušný rok a jeho zmien v Predstavenstve spoločnosti SalesCo.

	13.4 Zasadnutia Dozornej rady spoločnosti SalesCo
	13.5 Predaj akcií tretej osobe
	(a) V prípade, ak Štátny akcionár predá tretej osobe (inak ako prostredníctvom Verejnej ponuky) Akcie predstavujúce menej ako osemnásť percent (18 %) základného imania VSE a Strategický partner nadobudne nadpolovičnú väčšinu Akcií prostredníctvom využ...
	(b) Bez ohľadu na odsek 13.4, ak dôjde k udalosti uvedenej v odseku 13.5(a), Štátny akcionár vynaloží všetko primerané úsilie, aby sa predseda Dozornej rady spoločnosti SalesCo vopred dohodol s podpredsedom Dozornej rady spoločnosti SalesCo na dátume,...
	(c) Ak dvaja alebo viacerí zástupcovia Štátneho akcionára v Dozornej rade spoločnosti SalesCo nebudú na zasadnutí Dozornej rady DSO hlasovať podľa odseku 13.5(a), Strany sa stretnú, aby prediskutovali príslušný problém a dohodli sa na vzájomne prijate...


	Článok 14  Dcérske spoločnosti VSE
	14.1 Rozhodovanie
	(a) zmena zakladateľskej listiny, spoločenskej zmluvy alebo stanov Dcérskej spoločnosti;
	(b) zvýšenie alebo zníženie základného imania Dcérskej spoločnosti;
	(c) (i) zrušenie, rozdelenie, zlúčenie, splynutie alebo transformácia Dcérskej spoločnosti, (ii) predaj podniku Dcérskej spoločnosti, (iii) predaj časti podniku Dcérskej spoločnosti a (iv) predaj neobežného majetku Dcérskej spoločnosti, ak tento preda...
	(d) emitovanie akcií, dlhopisov alebo opcií alebo iných cenných papierov alebo investičných nástrojov zakladajúcich akékoľvek právo na obchodný podiel v Dcérskej spoločnosti, udelenie akéhokoľvek práva upísať akcie alebo akékoľvek nadobudnutie akcií D...
	(e) verejná ponuka týkajúca sa Dcérskej spoločnosti (na tento účel sa primerane použije definícia Verejnej ponuky);
	(f) kúpa, predaj alebo iné nadobudnutie alebo prevod majetkových účastí Dcérskej spoločnosti v tretích osobách, alebo akýkoľvek úkon, ktorý môže mať bez príslušného súhlasu za následok takéto nadobudnutie alebo prevod (vrátane opcií, záložného práva a...
	(g) podstatné investičné výdavky alebo investície Dcérskej spoločnosti alebo podstatné prevody majetku, práv alebo záväzkov okrem tých, ktoré sú obsiahnuté v podnikovom pláne alebo v prevádzkovom pláne a rozpočte Dcérskej spoločnosti;
	(h) uzatvorenie alebo zmena akejkoľvek zmluvy alebo súvisiacich zmlúv medzi Dcérskou spoločnosťou a treťou osobou, ktorej hodnota plnení presahuje alebo môže presahovať 2 000 000 EUR (dva milióny EUR);
	(i) prijatie úveru alebo prevzatie iného zadlženia, zriadenie záložného práva, vystavenie záruky alebo poskytnutie iného zabezpečenia Dcérskou spoločnosťou za záväzky Dcérskej spoločnosti alebo akejkoľvek tretej osoby okrem tých, ktoré sú obsiahnuté v...
	(j) uzatvorenie alebo zmena akejkoľvek Obmedzenej transakcie so Spriaznenou osobou zo strany príslušnej Dcérskej spoločnosti VSE;
	(k) schválenie podnikového plánu a prevádzkového plánu a rozpočtu Dcérskej spoločnosti; a
	(l) voľba členov štatutárneho orgánu a členov dozornej rady Dcérskej spoločnosti, s výnimkou členov dozornej rady, ktorí sú zo zákona volení zamestnancami Dcérskej spoločnosti.

	14.2 Súhlas VSE

	Článok 15  Vedenie, finančná politika, obchodné plánovanie
	15.1 Generálny riaditeľ
	15.1.1 Generálny riaditeľ
	15.1.2 Generálny riaditeľ DSO
	15.1.3 Generálny riaditeľ spoločnosti SalesCo

	15.2 Výkonné vedenie VSE, DSO a spoločnosti SalesCo
	15.2.1 Výkonné vedenie VSE
	15.2.2 Výkonné vedenie DSO
	15.2.3 Výkonné vedenie spoločnosti SalesCo

	15.3 Riadenie VSE, DSO a spoločnosti SalesCo
	15.4 Konflikt záujmov
	(a) žiadny Člen Dozornej rady, Člen Dozornej rady DSO ani Člen Dozornej rady spoločnosti SalesCo nebol zároveň Generálnym riaditeľom, Generálnym riaditeľom DSO ani Generálnym riaditeľom spoločnosti SalesCo a nebol v žiadnom pracovnom pomere so Spoločn...
	(b) sa žiadna osoba zodpovedná za riadenie distribučnej sústavy priamo ani nepriamo nepodieľala na riadení výroby a predaja elektrickej energie v žiadnej Dcérskej spoločnosti.

	15.5 Odvolania z funkcie
	15.6 Strategický plán
	(a) Predstavenstvo každý rok navrhne a po preskúmaní návrhu Dozornou radou prijme rozhodnutie o úplnom Strategickom pláne Skupiny VSE na tri nasledujúce Finančné roky. Strategický partner zabezpečí, aby Predstavenstvo navrhlo Strategický plán na kontr...
	(i) správu o činnosti Skupiny VSE počas aktuálneho Finančného roka;
	(ii) projektované súvahy, výkazy ziskov a strát a výkaz cash-flow, vrátane odhadu požiadaviek na obežný kapitál a investičné výdavky týkajúce sa najväčších položiek alebo projektov Skupiny VSE (pre vylúčenie pochybností, takéto prognózy finančných výk...
	(iii) plány strategického rozvoja existujúcich obchodných činností a existujúcich významných projektov Skupiny VSE;
	(iv) plány strategického rozvoja akýchkoľvek nových významných obchodných činností a nových významných projektov Skupiny VSE;
	(v) plány budúcich významných transakcií Skupiny VSE, ktoré na základe tejto Zmluvy podliehajú schváleniu na Valnom zhromaždení;
	(vi) prognózy vývoja základných konsolidovaných finančných ukazovateľov Skupiny VSE vrátane prehľadu najvýznamnejších faktorov, ktoré majú na takýto prognózovaný vývoj vplyv (pre vylúčenie pochybností, takéto prognózy vývoja finančných ukazovateľov sa...
	(vii) prognózy vo vývoji hlavných investičných projektov plánovaných v Skupine VSE (pre vylúčenie pochybností, takéto prognózy pre vývoj takýchto hlavných investičných projektov sa vypracujú s najvyššou starostlivosťou, nebudú však záväzné pre vypraco...

	(b) Pri príprave Strategického plánu Predstavenstvo primerane zvažuje (ale nebude mať povinnosť zohľadniť) stanoviská a požiadavky, ktoré mu v súvislosti so strategickým rozvojom DSO, spoločnosti SalesCo a Dcérskych spoločností predložili Predstavenst...
	(c) Dozorná rada predloží Predstavenstvu svoje pripomienky alebo návrhy k navrhovanému Strategickému plánu do dvadsiatich (20) dní po tom, ako jej tento návrh predložilo Predstavenstvo. Predstavenstvo riadne a primerane zváži (avšak nebude mať povinno...
	(d) Akcionári zabezpečia, aby bola Skupina VSE riadená v medziach Strategického plánu a Ročného obchodného plánu Skupiny a aby boli DSO a spoločnosť SalesCo riadené v medziach každého Individuálneho obchodného plánu. V prípade rozporov medzi Strategic...

	15.7 Ročné obchodné plány
	(a) Predstavenstvo pripraví a nadpolovičnou väčšinou schváli ročný obchodný plán Skupiny VSE (ďalej len „Ročný obchodný plán skupiny“). Predstavenstvo DSO aj Predstavenstvo spoločnosti SalesCo tiež pripravia a nadpolovičnou väčšinou schvália ročný obc...
	(i) prevádzkový rozpočet ako súčasť ročného finančného plánu vrátane kapitálových výdavkov a investičných plánov;
	(ii) prognózy tokov hotovosti (cash-flow);
	(iii) marketingové plány;
	(iv) plány strategického rozvoja;
	(v) plány ľudských zdrojov; a
	(vi) plány dividend.

	(b) Ročný obchodný plán skupiny sa pred jeho schválením v Predstavenstve predloží na preskúmanie a pripomienkovanie Dozornej rade. Predstavenstvo ešte pred schválením Ročného obchodného plánu skupiny riadne zváži (ale nebude mať povinnosť zohľadniť) a...
	(c) Strany v rozsahu povolenom právnymi predpismi zabezpečia, aby boli všetky Individuálne ročné obchodné plány vo všetkých podstatných ohľadoch v súlade s Ročným obchodným plánom skupiny.
	(d) Každý Individuálny ročný obchodný plán a každá z jeho zmien alebo každé z jeho doplnení sa pred schválením v Predstavenstve DSO alebo v Predstavenstve spoločnosti SalesCo predloží na preskúmanie a pripomienkovanie Dozornej rade DSO, prípadne Dozor...

	15.8 Postup pri dividendách, ktoré vyplácajú VSE, DSO a spoločnosť SalesCo
	15.8.1 Akcionári súhlasia, že postup VSE, DSO a spoločnosti SalesCo pri rozhodovaní a vyplácaní dividend bude taký, aby sa zabezpečila maximalizácia vyplatených dividend v súlade so slovenskými právnymi predpismi.
	15.8.2 Pokiaľ sa Strany nedohodnú inak, zabezpečia, aby Pomer zadlženosti VSE (na konsolidovanom základe) nepresiahol hodnotu 2,5 v dôsledku zvyšovania zadlženosti, výplaty dividend, akýchkoľvek iných platieb zo strany ktorejkoľvek Spoločností skupiny...
	15.8.3 Bez toho, aby týmto boli dotknuté odseky 15.8.1 a 15.8.2, Strategický partner:
	(i) prostredníctvom Členov Predstavenstva, ktorých nominoval, zabezpečí, aby títo predložili Valnému zhromaždeniu návrhy na rozdelenie zisku s cieľom splniť zmluvy, ktoré môžu Akcionári uzatvoriť v budúcnosti;
	(ii) bude hlasovať na Valnom zhromaždení v prospech návrhov na rozdelenie zisku uvedených v bode (i) tohto odseku 15.8.3 v prípade, že takéto návrhy Predstavenstvo predloží Valnému zhromaždeniu,
	za podmienky, že Štátny akcionár a členovia orgánov Spoločností skupiny VSE, ktorých nominoval, budú hlasovať za príslušné návrhy týkajúce sa vyplatenia dividend Spoločnosťami skupiny VSE a Strategickému partnerovi poskytnú akúkoľvek ďalšiu potrebnú s...

	15.8.4 Bez vplyvu na odsek 15.8.1, Strany uplatnia všetky svoje príslušné právomoci, aby bola výška dividend vyplácaných VSE zo zdrojov pochádzajúcich z prevádzkového zisku VSE za bezprostredne predchádzajúci Finančný rok a výška dividend, ktoré VSE d...

	15.9 Transakcie so Spriaznenými osobami, ktoré uzatvárajú VSE, DSO a spoločnosť SalesCo
	15.9.1 Transakcie so Spriaznenými osobami Spoločností skupiny VSE
	15.9.2 Transakcie so Spriaznenými osobami DSO
	15.9.3 Transakcie so Spriaznenými osobami spoločnosti SalesCo


	Článok 16  Prístup k informáciám
	16.1 Zabezpečenie prístupu k informáciám
	(a) Strany uplatnia všetky svoje príslušné právomoci, aby zabezpečili, že každá Spoločnosť skupiny VSE bude viesť informácie a záznamy tak, ako to vyžaduje zákon, a že za podmienky súladu s platnými právnymi predpismi a záväzkami príslušnej Spoločnost...
	(b) Strany uplatnia všetky svoje príslušné právomoci, aby zabezpečili, že každá Spoločnosť skupiny VSE bude viesť presné a úplné účtovné výkazy a iné finančné záznamy vrátane výpočtu dane z príjmov právnických osôb, súvisiacich dokumentov a korešponde...
	(c) Za podmienky súladu s platnými právnymi predpismi a záväzkami zachovávať mlčanlivosť príslušnej Spoločnosti skupiny VSE a za podmienky uzatvorenia obvyklej dohody o zachovávaní mlčanlivosti medzi príslušnou Spoločnosťou skupiny VSE a Štátnym akcio...
	(d) V maximálnom rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi a za podmienky súladu so záväzkami zachovávať mlčanlivosť príslušnej Spoločnosti skupiny VSE a za podmienky uzatvorenia obvyklej dohody o zachovávaní mlčanlivosti medzi príslušnou Spoločno...
	(i) kópia Ročného obchodného plánu skupiny a každého Individuálneho ročného obchodného plánu na príslušný Finančný rok do dvadsiatich (20) Pracovných dní od ich schválenia,
	(ii) štvrťročné výkazy manažmentu danej Spoločnosti skupiny VSE, ktoré budú doručené do šesťdesiatich (60) Pracovných dní od skončenia účtovného štvrťroku, ktorého sa týkali, zahŕňajúce výkaz ziskov a strát, súvahu a výkaz peňažných tokov,
	(iii) návrh individuálnej ročnej účtovnej závierky danej Spoločnosti skupiny VSE v súvislosti s každým Finančným rokom do osemdesiatich (80) Pracovných dní od skončenia obdobia, ktorého sa týkala,
	(iv) návrh konsolidovanej ročnej účtovnej závierky Spoločnosti skupiny VSE v súvislosti s každým Účtovným obdobím do sto (100) Pracovných dní od skončenia obdobia, ktorého sa týkala, ak sa konsolidovaná ročná účtovná závierka za takéto obdobie vyhotov...
	(v) do sto osemdesiatich (180) dní od skončenia Finančného roka danej Spoločnosti skupiny VSE:
	(A) ročnú auditovanú účtovnú závierku vyhotovenú v súlade s dôsledne uplatnenými štandardmi IFRS alebo inými všeobecne zaužívanými účtovnými zásadami vrátane súvahy, výkazu ziskov a strát, výkazu peňažných tokov a poznámok k účtovnej závierke,
	(B) prehľad všetkých finančných transakcií danej Spoločnosti skupiny VSE so Spriaznenými osobami a transakcií, ktoré daná Spoločnosť skupiny VSE neuzatvorila na základe Bežných obchodných podmienok.


	(e) V maximálnom rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi a za podmienky súladu so záväzkami zachovávať mlčanlivosť príslušnej Spoločnosti skupiny VSE a ak to bude vhodné, za podmienky uzatvorenia obvyklej dohody o zachovávaní mlčanlivosti medzi ...
	(f) Za podmienky súladu s platnými právnymi predpismi uplatnia Strany všetky svoje príslušné právomoci, aby zabezpečili, že každá Spoločnosť skupiny VSE poskytne alebo zabezpečí, že všetkým Členom Dozornej rady (v prípade VSE) a všetkým členom Dozorne...
	(i) zápisnice z akéhokoľvek zasadnutia Valného zhromaždenia (v prípade VSE), akéhokoľvek zasadnutia Valného zhromaždenia DSO (v prípade DSO) alebo akéhokoľvek Valného zhromaždenia spoločnosti SalesCo (v prípade spoločnosti SalesCo), a to do tridsiatic...
	(ii) zápisnice z akéhokoľvek zasadnutia Predstavenstva alebo Dozornej rady (v prípade VSE), akéhokoľvek zasadnutia Predstavenstva DSO alebo zasadnutia Dozornej rady DSO (v prípade DSO) alebo Predstavenstva spoločnosti SalesCo alebo zasadnutia Dozornej...
	(iii) štvrťročné výkazy manažmentu danej Spoločnosti skupiny VSE, ktoré budú doručené do šesťdesiatich (60) Pracovných dní od skončenia účtovného štvrťroku, ktorého sa týkali, zahŕňajúce výkaz ziskov a strát, súvahu a výkaz peňažných tokov,
	(iv) také informácie, ktoré môže odôvodnene požadovať Dozorná rada, Dozorná rada DSO, Dozorná rada spoločnosti SalesCo alebo ktorýkoľvek z ich členov a prístup do priestorov a k účtovným knihám príslušnej Spoločnosti skupiny VSE,
	(v) hneď, ako to bude možné, oznámenia o prípadoch alebo podmienkach, od ktorých možno odôvodnene očakávať, že budú mať nepriaznivý vplyv na podnikanie alebo prevádzku Spoločnosti skupiny VSE.

	(g) Strategický partner zabezpečí, aby každá Spoločnosť skupiny VSE poskytla Nominantom Štátneho akcionára, ktorí sú členmi orgánov takej Spoločnosti skupiny VSE, úplný prístup ku všetkým informáciám týkajúcim sa takej Spoločnosti skupiny VSE, avšak s...
	(i) prísne dôverných informácií, ktorými sú ku dňu podpisu tejto Zmluvy len informácie o cenách dohodnutých s jednotlivými zákazníkmi,
	(ii) informácií, o ktorých tak určí Predstavenstvo Osobitnou väčšinou Predstavenstva, Predstavenstvo DSO Osobitnou väčšinou Predstavenstva DSO, prípadne Predstavenstvo SalesCo Osobitnou väčšinou Predstavenstva SalesCo, a
	(iii) informácií, ktoré sú utajované v zmysle zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

	(h) Bez toho, aby bol dotknutý odsek 16.1(g) je Strategický partner povinný zabezpečiť, aby sa informácie poskytované Nominantom Strategického partnera nelíšili od informácií poskytovaných Nominantom Strategického partnera, ktorí sú v rovnakom postave...
	(i) Nominanti Štátneho akcionára majú právo hĺbkovo preveriť akékoľvek transakcie príslušnej Spoločnosti skupiny VSE, na schválenie ktorých sa nevyžaduje súhlas Nominantov Štátneho akcionára v príslušnom orgáne takej Spoločnosti skupiny VSE. Strategic...
	(j) Strategický partner zabezpečí, aby boli Nominantom Štátneho akcionára každý štvrťrok predkladané správy o investíciách Spoločností skupiny VSE, ktoré nepodliehajú súhlasu Štátneho akcionára resp. nominantov Štátneho akcionára v príslušných orgánoc...
	(k) Strategický partner uplatní všetky svoje príslušné právomoci, aby zabezpečil, aby boli Nominantom Štátneho akcionára v predstavenstve každej Spoločnosti skupiny VSE poskytnuté primerané finančné prostriedky, ktoré uvedení Nominanti Štátneho akcion...


	Článok 17  Informačný výbor Akcionárov
	17.1 Informačný výbor Akcionárov
	(a) Akcionári zriadia informačný výbor akcionárov, ktorý bude pozostávať z troch zástupcov Štátneho akcionára a troch zástupcov Strategického partnera (ďalej len „Informačný výbor Akcionárov“). Príslušný Akcionár vymenuje členov Informačného výboru Ak...
	(b) Členovia Informačného výboru Akcionárov si zvolia svojho predsedu (ďalej len „Predseda IVA“). Slovenská strana určí člena, ktorý má byť zvolený za Predsedu IVA a bude to jeden z troch zástupcov Štátneho akcionára v Informačnom výbore Akcionárov.
	(c) Informačný výbor Akcionárov každý štvrťrok prerokuje akúkoľvek záležitosť týkajúcu sa podnikania a záležitostí Skupiny VSE vrátane akejkoľvek záležitosti, ktorá je dôležitá pre Akcionárov alebo Spoločnosti skupiny VSE, a to v rozsahu povolenom zák...
	(d) Za podmienky súladu s platnými právnymi predpismi uplatnia Strany všetky svoje príslušné právomoci, aby zabezpečili, že Informačný výbor Akcionárov dostane všetky pozvánky na zasadnutia Dozornej rady, Dozornej rady DSO, Dozornej rady spoločnosti S...
	(e) Zasadnutia Informačného výboru Akcionárov sa budú konať len v sídle VSE alebo na inom mieste, na ktorom sa Akcionári dohodnú. Zasadnutia Informačného výboru Akcionárov zvoláva Predseda IVA. Zasadnutie Informačného výboru Akcionárov môžu takisto zv...
	(f) Ktorýkoľvek člen Informačného výboru Akcionárov sa môže zúčastniť zasadnutia Informačného výboru Akcionárov prostredníctvom videokonferencie, telefonicky alebo prostredníctvom podobných komunikačných prostriedkov.
	(g) Splnomocnenci Akcionára sa môžu zúčastniť zasadnutia Informačného výboru Akcionárov za podmienky uzatvorenia obvyklých dohôd o zachovávaní mlčanlivosti, pokiaľ proti tomu odôvodnene nenamieta ktorýkoľvek člen Informačného výboru Akcionárov.
	(h) Pre vylúčenie pochybností, poskytovanie informácií Informačnému výboru Akcionárov, Poradcovi IVA a zástupcom v Informačnom výbore Akcionárov podľa článku 17 (Informačný výbor Akcionárov) je podmienené povinnosťou zachovávať mlčanlivosť a každý Akc...

	17.2 Poradca Informačného výboru akcionárov (ďalej len „Poradca IVA“)
	(a) Strany uplatnia svoje príslušné právomoci s cieľom zabezpečiť, aby sa spolu so zriadením Informačného výboru akcionárov zriadila aj funkcia Poradcu IVA.
	(b) Poradca IVA bude:
	(i) v prvom rade vykonávať úlohy, ktoré mu pridelia členovia Informačného výboru akcionárov nominovaní Štátnym akcionárom;
	(ii) zodpovedať sa všetkým členom Informačného výboru akcionárov;
	(iii) hodnotený na základe kľúčových výkonnostných ukazovateľov členmi Informačného výboru akcionárov nominovanými Štátnym akcionárom;
	(iv) oprávnený v mene Informačného výboru Akcionárov požiadať o všetky informácie, ktoré je Informačný výbor Akcionárov oprávnený prijať podľa článku 16 (Prístup k informáciám), a zbierať a analyzovať ich;
	(v) mať do rovnakého rozsahu ako členovia Predstavenstva právo na prístup a kontrolu všetkých účtovných kníh a záznamov Spoločností skupiny VSE a môcť komunikovať o záležitostiach Spoločností skupiny VSE s členmi jej orgánov a vyššími riadiacimi zames...
	(vi) zapájaný VSE na základe uzatvorenia poradenskej alebo podobnej zmluvy obvyklej pre podobnú funkciu v podobných spoločnostiach.

	(c) Všetci členovia orgánov a zamestnanci Spoločností Skupiny VSE budú povinní poskytnúť Poradcovi IVA všetku pomoc, ktorú môže Poradca IVA odôvodnene vyžadovať na plnenie svojich úloh podľa tohto článku 17 (Informačný výbor Akcionárov) a článku 16 (P...
	(d) Strany uplatnia všetky svoje príslušné právomoci s cieľom zabezpečiť, aby boli členovia Informačného výboru akcionárov nominovaní Štátnym akcionárom oprávnení navrhnúť povahu a podmienky zapojenia Poradcu IVA Predstavenstvu. Strany uplatnia všetky...


	Článok 18  Obmedzenie prevodu akcií
	18.1 Obmedzenia vzťahujúce sa na Strategického partnera
	Ak to povoľujú slovenské právne predpisy, Strategický partner môže kedykoľvek previesť všetky svoje Akcie alebo ich časť, ako aj všetky svoje práva odvodené od takýchto Akcií alebo ich časť na svoju Pridruženú spoločnosť pod podmienkou, že Strategický...
	18.2 Obmedzenia vzťahujúce sa na Štátneho akcionára
	18.3 Predkupné právo Strategického partnera
	(a) V prípade, že sa zmenia alebo doplnia právne predpisy Slovenskej republiky vrátane § 10 ods. 4 Zákona o privatizácii tak, že umožnia Štátnemu akcionárovi predať alebo previesť jeho Akcie, Štátny akcionár môže ponúknuť Existujúce akcie ľubovoľnému ...
	(b) Existujúce akcie Štátneho akcionára, na ktoré sa nevzťahuje odsek 18.3(a), Štátny akcionár nesmie predať, postúpiť ani inak previesť na žiadnu osobu, ktorá nie je Verejnou inštitúciou, inak, ako za okamžite disponibilné prostriedky, a pred nadobud...

	18.4 Predkupné právo Štátneho akcionára
	(a) Po prevzatí písomnej ponuky pripravenej v dobrej viere a prijatej vo verejnej súťaži alebo inak, v zmysle ktorej má Strategický partner (ďalej len „Perspektívny prevodca“) zámer prijať alebo uzatvoriť v dobrej viere zmluvu o prevode Akcií s plne a...
	(b) Strategický partner je povinný zabezpečiť, aby v prípade, že spoločnosť RWE AG prestane Kontrolovať Strategického partnera, boli Akcie ponúknuté Štátnemu akcionárovi na predaj za Primeranú trhovú cenu, ktorá bude zohľadňovať zmluvné podmienky navr...

	18.5 Požiadavky v prípade prevodov
	(a) Akýkoľvek platný prevod Akcií v súlade s touto Zmluvou a Doplnenými stanovami VSE musí byť vopred schválený Valným zhromaždením za podmienky, že Strany vynaložia maximálne úsilie, aby zabezpečili, že Valné zhromaždenie schváli akékoľvek prevody ak...
	(b) Žiadny prevod celého balíka Akcií Štátneho akcionára ani Strategického partnera nebude účinný, pokiaľ nadobúdateľ nepodpíše listinu o pristúpení, v ktorej súhlasí, že bude viazaný ustanoveniami tejto Zmluvy a prevezme všetky práva a záväzky prevod...
	(c) VSE a uvedený prevádzajúci Akcionár nezaregistrujú žiadny prevod v Centrálnom depozitári bez písomného dôkazu, že nadobúdateľ podpísal platnú listinu o pristúpení.
	(d) S výnimkou prevodov podľa odseku 18.2, ak ktorýkoľvek Akcionár prevádza iba časť svojich Akcií podľa tohto článku 18 (Obmedzenie prevodu akcií) tak, že v dôsledku prevodu budú vo VSE viac než dvaja (2) Akcionári, alebo uskutoční taký prevod Akcií,...

	18.6 Zriadenie zabezpečenia
	18.7 Súčinnosť
	18.8 Požiadavky na umiestnenie a Verejnú ponuku
	(a) Ak sa zmenia alebo doplnia slovenské právne predpisy vrátane § 10 ods. 4 Zákona o privatizácii tak, že umožnia Štátnemu akcionárovi predať alebo previesť jeho Akcie, Štátny akcionár alebo jeho príslušný nástupca môže písomným oznámením požiadať St...
	(b) Ak Strategický partner alebo jeho nástupca súhlasí s Verejnou ponukou podľa odseku 18.3(a), Strategický partner bude mať predkupné právo na dve percentá (2 %) ponúkaných Akcií.
	(c) Po tom, ako Strategický partner alebo jeho nástupca súhlasí s Verejnou ponukou, Štátny akcionár alebo jeho príslušný nástupca môže písomným oznámením Dozornej rade a Predstavenstvu požiadať, aby VSE urobila všetky úkony potrebné na zabezpečenie Ve...
	(d) Akcionári zabezpečia, aby VSE podnikla na vlastné náklady úkony, ktoré môže Štátny akcionár alebo jeho príslušný nástupca primerane požadovať, aby sa takáto Verejná ponuka realizovala čo možno najskôr odo dňa žiadosti, prípadne v inej lehote, ktor...
	(e) Nič z toho, čo sa uvádza v tejto Zmluve, sa nebude vykladať tak, aby to zakazovalo alebo obmedzovalo Strategického partnera pri nadobúdaní Akcií vo Verejnej ponuke.
	(f) Žiadna Verejná ponuka podľa tejto Zmluvy nesmie mať za následok emitovanie nových Akcií a nesmie znižovať podiel Strategického partnera vo VSE, pokiaľ sa Strany nedohodli inak.


	Článok 19  Záväzky Strategického partnera
	19.1 Vykonávanie Kľúčových činností
	(a) Strategický partner sa týmto zaväzuje, že on ani jeho Pridružené osoby s výnimkou DSO a spoločnosti SalesCo nebudú v Slovenskej republike priamo ani nepriamo vykonávať žiadne Kľúčové činnosti, a to do uplynutia šiestich (6) mesiacov po tom, ako St...
	(b) Bez ohľadu na obmedzenie uvedené v odseku 19.1(a) môžu Strategický partner alebo Pridružené osoby vykonávať Kľúčové činnosti v Slovenskej republike za podmienky, že tieto Kľúčové činnosti budú schválené Valným zhromaždením v súlade s odsekom 5.2, ...
	(c) Strategický partner za seba a svoje Pridružené osoby uznáva, že záväzky podľa tohto odseku 19.1 sú primerané a nevyhnutné na ochranu legitímnych záujmov VSE a ostatných Akcionárov.
	(d) Na účely odseku 19.1 nezahŕňa definícia „Pridruženej osoby“ subjekty, ktoré vykonávajú obchodnú činnosť v energetickom sektore v Slovenskej republike a ktoré Strategický partner alebo jeho Pridružené osoby nadobudnú počas budúcich privatizácií vrá...
	(e) Nič v Zmluve nebráni Strategickému partnerovi ani jeho Pridruženým osobám predložiť ponuku na privatizáciu SE alebo iných subjektov, ktoré vykonávajú obchodnú činnosť v energetickom sektore v Slovenskej republike.

	19.2 Nenosné aktíva
	(a) Po Dni účinnosti Akcionári vykonajú také kroky, ktoré môžu byť nevyhnutné či prospešné, aby zabezpečili, že VSE predá svoje Nenosné aktíva, a v prípade, že Predstavenstvo navrhne predaj takýchto aktív, Akcionári zabezpečia, a zároveň zabezpečia, a...
	(b) Akcionári zabezpečia, aby VSE informovala každého z Akcionárov o akomkoľvek uzatvorenom predaji Nenosných aktív, a to raz za kalendárny štvrťrok.


	Článok 20  Prostriedky nápravy
	20.1 Špecifické plnenie
	20.2 Náhrada škody
	20.3 Zmluvné pokuty
	(a) Príslušný Akcionár vyplatí neporušujúcemu Akcionárovi sumu rovnajúcu sa Kúpnej cene, ak nastane jeden z nasledovných prípadov:
	(i) Akcionár prevedie Akcie iným spôsobom, ako mu to umožňuje táto Zmluva alebo Doplnené stanovy VSE; alebo
	(ii) Neželaná osoba nadobudne kontrolu nad Strategickým partnerom.

	(b) Príslušný Akcionár uhradí Akcionárovi, ktorý nie je v porušení, sumu rovnú desiatim percentám (10 %) Kúpnej ceny, ak Akcionár nebude hlasovať na Valnom zhromaždení v súlade s jeho povinnosťami podľa tejto Zmluvy.


	Článok 21  Trvanie a ukončenie Zmluvy
	21.1 Zánik zmluvy
	21.2 Výpoveď daná Štátnym akcionárom
	(a) Štátny akcionár môže vypovedať túto Zmluvu, ak dôjde k podstatnému porušeniu odseku 3.2 zo strany Strategického partnera.
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