Národná banka Slovenska
Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava 1

Dunajská Streda, 14.7.2008

Vybavuje: Tímea Nagyová, 031/5906336
timea.nagyova@easternsugar.com

Vec
Zverejnenie regulovaných informácií- zaslanie ročnej finančnej správy za hospodársky rok
2007/2008

V zmysle § 34 zákona NR SR č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov Vám zasielame ročnú
finančnú správu spoločnosti Eastern Sugar Slovensko, a.s. (ďalej len spoločnosť) za hospodársky
rok 2007/2008 (od 1. apríla 2007 do 31. marca 2008).
Údaje v ročnej finančnej správe sú úplné, pravdivé a vecne správne.
Vyhlasujeme, že podľa našich najlepších znalostí poskytuje účtovná závierka vypracovaná v súlade
s osobitnými predpismi pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho
výsledku spoločnosti a výročná správa obsahuje pravdivý a verný prehľad vývoja a výsledkov
obchodnej činnosti a postavenia spoločnosti spolu s opisom hlavných rizík a neistôt, ktorým čelí.
Účtovná
závierka
a výročná
správa
bola
overená
audítorskou
spoločnosťou
PricewaterhouseCoopers Slovensko s.r.o. (číslo licencie Slovenskej komory audítorov 161).
Spoločnosť nemá vydané dlhopisy.
Oznámenie o sprístupnení ročnej finančnej správy bude zverejnené v Hospodárskych novinách dňa
16.7.2008.
Ročná finančná správa bola zaslaná v elektronickej forme na e-mailovú adresu Burzy cenných
papierov v Bratislave ok@bsse.sk a na e-mailovú adresu centrálnej evidencie regulovaných
informácií ceri-submit@nbs.sk (z adresy timea.nagyova@easternsugar.com) dňa 11.7.2008.
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Ročná finančná správa bude zároveň k dispozícii v elektronickej forme na internetovej linke
http://easternsugar.3b2.sk/.
V prílohe Vám ďalej zasielame návrh predstavenstva na zmenu stanov a text pozvánky na riadne
valné zhromaždenie dňa 7.8.2008 (zverejnené v Hospodárskych novinách, dňa 7.7.2008).

S pozdravom.

Dušan Kuciak
Člen predstavenstva

Alena Kácelová
osoba splnomocnená predstavenstvom

Prílohy
Správa nezávislého audítora a výročná správa k 31.3.2008- fotokópia
Účtovná závierka k 31.03.2008 overená audítorom (Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky)fotokópia
Návrh predstavenstva na zmenu stanov
Pozvánka na riadne valné zhromaždenie
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