Národná banka Slovenska
Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava 1

Vybavuje: Ing. Tímea Nagyová
tel: 00421 904 308 139
e-mail: timea.nagyova@easternsugar.com
V Dunajskej Strede, dňa 22.12.2008

Vec
Odpoveď na vyžiadanie doplnenia polročnej finančnej správy za 1.polrok
2008/2009 (Váš list OPK-17542/2008 zo dňa 12.12.2008)
Na základe Vašej výzvy na doplnenie polročnej správy za 1. polrok 2008/2009 si Vám
dovoľujeme poslať dodatočné informácie uvedené nižšie.

Doplnenie polročnej správy v súlade s § 35 ods. 2) zákona o burze v spojení s §
20 ods.6 zákona o účtovníctve
Významné informácie o metódach riadenia:
Ako sme to uviedli aj v pôvodnej polročnej správe, na základe rozhodnutia predstavenstva
Spoločnosti zo dňa 10. októbra 2006 v súlade s nariadením Rady (ES) č. 320/2006 a Komisie
(ES) č. 968/2006, Spoločnosť vstúpila do reštrukturalizačného procesu, vzdala sa kvótovej
produkcie cukru (70 133 t) za hospodársky rok 2007/2008 a pristúpila ku kompletnej
demontáži svojho cukrovaru.
Ďalej uvádzame, že Spoločnosť podlieha pravidelnej kontrole zo strany Ministerstva
pôdohospodárstva SR, či postupuje v súlade so svojimi záväzkami vyplývajúcimi z
reštrukturalizačného plánu. Vykonané kontroly prebehli v nasledovných obdobiach:

13. XI. 2007 až 27. XI. 2007

16. IV. 2008 až 25. IV. 2008

13. VIII. 2008 až 20. VIII. 2008

25. XI. 2008 až 5. XII. 2008 (záverečná kontrola po ukončení reštrukturalizačného
procesu).
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Po dokončení reštrukturalizačného procesu sa predpokladá vstup Spoločnosti do likvidácie.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti Spoločnosť nemá vypracovaný dokument “kódex riadenia”.
Spoločnosť sa riadi stanovami a vnútornými pravidlami riadenia a internej kontroly.

Opis systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík:
Viď vyššie.
Opis konkrétnej činnosti valného zhromaždenia v príslušnom polroku:
16. riadne valné zhromaždenie Spoločnosti sa konalo dňa 7.8.2008.
Valné zhromaždenie schválilo:
* výročnú správu, riadnu účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku Spoločnosti za
účtovné obdobie od 1.4.2007 do 31.3.2008;
* zníženie základného imania Spoločnosti znížením menovitej hodnoty akcií- dôvodom
a úťelom zníženia základného imania je uskutočnenie výplaty akcionárom vzhľadom na
ukončenie výrobnej činnosti Spoločnosti (konkrétne hodnoty sú uvedené v pôvodnej
polročnej správe);
* odporúčanie dozornej rady vykonávajúcej funkciu výboru pre audit na schválenie audítora
na hospodársky rok 2008/2009;
* zmenu stanov Spoločnosti (prispôsobenie stanov rozhodnutiu o znížení základného imania;
rozšírenie pôsobnosti dozornej rady).

Opis konkrétnej činnosti predstavenstva v príslušnom polroku:
Program 55. zasadnutia predstavenstva, ktoré sa konalo 2.7.2008 bol nasledovný:
* predstavenstvo vzalo na vedomie správy audítora z auditu finančných výkazov za účtovné
obdobie od 1.4.2007 do 31.3.2008;
* predstavenstvo prejednalo a schválilo výročnú správu a riadnu účtovnú závierku za účtovné
obdobie od 1.4.2007 do 31.3.2008 a navrhlo ju valnému zhromaždeniu Spoločnosti schváliť;
* predstavenstvo prejednalo a schválilo návrh na rozdelenie zisku za účtovné obdobie od
1.4.2007 do 31.3.2008 a navrhlo valnému zhromaždeniu spoločnosti schváliť rozdelenie zisku
v zmysle návrhu (ktorý sme Vám zaslali listom zo dňa 7.8.2008):
Návrh na rozdelenie zisku za obdobie od 1. apríla 2007 do 31. marca 2008
Rozdelenie zisku
Výsledok hospodárenia za obdobie od 1. apríla 2007 do 31. marca 2008
Tvorba zákonného rezervného fondu do výšky 20% zo základného imania
Disponibilný zisk na rozdelenie
Z toho: Dividendy akcionárom
Dividendy z nerozdeleného zisku minulých rokov
Dividendy spolu:

Sk
69 012 806,23
0,00
69 012 806,23
69 012 806,23
235 463,77
69 248 270,00
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* predstavenstvo prejednalo a schválilo odpísanie dividend za účtovné obdobia 1995 a 2002
z dôvodu ich premlčania, a to v celkovej výške 255.424,40 Sk.
* predstavenstvo spoločnosti navrhlo, aby riadne valné zhromáždenie konané dňa 7.8.2008
schválilo zníženie základného imania Spoločnosti o 187.198.620,- Sk;
* predstavenstvo prejednalo a schválilo dodatok č.5 stanov spoločnosti a navrhlo ho na
schválenie valným zhromaždením;
* predstavenstvo sa dohodlo, že zvolá na 7.8. 2008 16.riadne valné zhromaždenie
spoločnosti.

Doplnenie polročnej správy v súlade s § 35 ods. 2) zákona o burze v spojení s §
20 ods.7 zákona o účtovníctve

Informácia o percentuálnom podieli na celkovom základnom imaní:
Spolu:
ISIN

CS0009006853

880960000789

-

-

Druh

akcia

akcia

akcia

-

Forma

na doručiteľa

na doručiteľa

na meno

-

Podoba

zaknihovaný CP

zaknihovaný CP

listinný CP

-

Počet
Percentuálny podiel na
základnom imaní

287 970

284 464

188 536

760 970

37,84%

37,38%

24,78%

100,00%

Menov.hod.

754 Sk

754 Sk

754 Sk

-

Opis práv

kmeňová akcia

kmeňová akcia

kmeňová akcia

-

Informácie o majiteľoch cenných papierov s osobitnými právami kontroly s uvedením
opisu týchto práv:
Spoločnosť nevidala cenné papiere s osobitnými právami kontroly. Hlasovacie právo akcionára
sa riadi menovitou hodnotu jeho akcií.
Ako sme to uviedli aj v pôvodnej polročnej správe, práva a povinnosti akcionárov sú dané
stanovami Spoločnosti a platnými predpismi. Akcionárom môže byť právnická osoba alebo
fyzická osoba. Akcionár je oprávnený zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom,
požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí Spoločnosti, ktoré súvisia
s predmetom rokovania valného zhromaždenia, a uplatňovať na ňom návrhy. Hlasovacie právo
akcionára je spojené s menovitou hodnotou akcií Spoločnosti, a to v plnom rozsahu jak v
prípade akcií na doručiteľa tak akcií na meno. Akcionár má právo podielať sa na riadení
Spoločnosti, na podiel na zisku Spoločnosti a na podiel na likvidačnom zostatku pri zrušení
Spoločnosti likvidáciou.

3
Eastern Sugar Slovensko, a.s., Bratislavská cesta 1246/9, 929 12 Dunajská Streda
tel.: 031/5906500, fax: 031/5524962, IČO: 31411878, IČ DPH: SK2020366480,
Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Trnava oddiel: SA, vložka 91/T

Informácie o právomociach štatutárneho orgánu, najmä jeho o právomoci rozhodnúť o
vydaní akcií alebo o spätnom odkúpení akcií:
Ako sme to uviedli aj v pôvodnej polročnej správe, š tatutárnym orgánom spoločnosti je
predstavenstvo. Rozhodnutie o premene podoby akcií, o skončení obchodovania s akciami
Spoločnosti na burze a rozhodnutie o tom, že Spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou
spoločnosťou patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia.
Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o vydaní viacerých druhov akcií alebo premene už
existujúcich akcií na iný druh akcií, ktoré sa odlišujú označením, obsahom a právami s nimi
spojenými.
V zmysle stanov Spoločnosti do pôsobnosti valného zhromaždenia patria aj rozhodnutia o
otázkach, ktoré tieto stanovy alebo platné právne predpisy zverujú do pôsobnosti valného
zhromaždenia, alebo rozhodnutie ktorých si valné zhromaždenie vyhradilo do svojej
pôsobnosti.

Doplnenie k zverejneniu regulovaných informácií podľa § 47 ods. 9 zákona o
burze
Ako sme to uviedli aj v pôvodnej polročnej správe, oznámenie o sprístupnení polročnej
finančnej správy bolo zverejnené v Hospodárskych novinách, dňa 25.11.2008.
Z dôvodu, že pôvodná správa Vám bola zaslaná dňa 19.11.2008, teda skôr, ako bolo oznámenie
zverejnené, naskenovaná kópia oznámenia Vám bola dodatočne zaslaná z e-mailovej adresy
timea.nagyova@easternsugar.com na adresu jana.luptakova@nbs.sk, dňa 1.12.2008.
Pôvodná polročná finančná správa je verejne dostupná v elektronickej forme na internetovej
linke http://easternsugar.3b2.sk/.
Doplnenie k polročnej finančnej správe bude tiež k dispozícii v elektronickej forme na
internetovej linke http://easternsugar.3b2.sk/.
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