
Národná banka Slovenska

Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava 1

Vec

Re: Polroèná správa za 1. polrok 2007/2008- vyžiadanie doplnenia (Váš list OPK-

14594/2007, zo dòa 15.5.2008)

Na základe Vašej výzvy na doplnenie polroènej správy za 1. polrok 2007/2008 si Vám dovo¾ujeme posla•
dodatoèné informácie uvedené nižšie.

Do~lnenie ~riebežnej správy v súlade s § 20 zákona NR SR è. 431/2002 Z.z. o úètovníctve

§ 20, ods 1, písm a:

a) vývoji úètovnej jednotky, o stave, v ktorom sa nachádza, a o významných rizikách a neistotách,

ktorým je úètovná jednotka vystavená; informácia sa poskytuje vo forme vyváženej a obsiahlej analýzy

stavu a prognózy vývoja a obsahuje dôležité finanèné a nefinanèné ukazovatele vrátane informácie o

vplyve èinnosti úètovnej jednotky na životné prostredie a na zamestnanos•, s poukázaním na príslušné

údaje uvedené v úètovnej závierke,

Na základe rozhodnutia predstavenstva Spoloènosti zo dòa 10. októbra 2006 v súlade s nariadením Rady

(ES) è. 320/2006 a Komisie (ES) è. 968/2006 Spoloènos• vstúpila do reštrukturalizaèného procesu, vzdala

sa kvótovej produkcie cukru (70 133 t) za hospodársky rok 2007/2008 a pristúpila ku kompletnej demontáži

svojho cukrovaru. Na základe toho a po splnení urèitých podmienok, bude ma• Spoloènos• nárok na

reštrukturalizaènú podporu z doèasného reštrukturalizaèného fondu EÚ v sume 730 EUR na tonu pridelenej

kvóty, ktorej sa Spoloènos• vzdala. Èas• tejto reštrukturalizaènej podpory, ktorá sa má rozdeli• medzi

pestovate¾ov cukrovej repy a poskytovate¾ov strojového zariadenia predstavuje 200;0 z celkovej èiastky

reštrukturalizaènej podpory. Nárok na reštrukturalizaènú podporu z doèasného reštrukturalizaèného fondu

EÚ znížený o platbu pestovate¾om cukrovej repy a dodávate¾om strojového zariadenia predstavuje èiastku

40 957 672 EUR. Reštrukturalizaèná podpora neznížená o platbu pestovate¾om cukrovej repy a

dodávate¾om strojového zariadenia predstavuje èiastku 51197090 EUR a má by• vyplatená v dvoch

splátkach, v júni 2008 (20 478 836 EUR) a vo februári 2009 (30 718 254 EUR).

Žiadost' Spoloènosti o reštrukturalizaènú pomoc bola potvrdená Ministerstvom pôdohospodárstva SR ako

oprávnená dòa 1. februára 2007 a oznámenie o poskytnutie podpory z reštrukturalizaèných zdrojov bolo

Ministerstvom pôdohospodárstva SR vydané dòa 9. marca 2007. Spoloènos• podlieha pravidelnej kontrole

zo strany Ministerstva pôdohospodárstva SR, èi postupuje v súlade so svojimi záväzkami vyplývajúcimi z

reštrukturalizaèného plánu. Prvá kontrola bola vykonaná v období od 13. novembra 2007 do 27. novembra

2007, ïalšia v období od 16. apríla 2008 do 25. apríla 2008. Správy zosumarizovali stav

reštrukturalizaèného procesu a výšku vynaložených nákladov.

Ak Spoloènos• nebude postupova• v súlade so svojimi záväzkami vyplývajúcimi z reštrukturalizaèného plánu,

èas• reštrukturalizaènej podpory vz•ahujúca sa na dotknuté oblasti bude musie• by• vrátená.

Kompletný proces demontáže výrobných zariadení a splnenie sociálnych a environmentálnych záväzkov

uvedených v èlánku 3 nariadenia Rady (ES) è. 320/2006 sa musí v zmysle èlánku 6 nariadenia Komisie (ES)

968/2006 uskutoèni• najneskôr do 30. septembra 2010. Spoloènos• sa však v súlade s Plánom

reštrukturalizácie zaviazala úplne demontova• výrobné zariadenia a splni• sociálne a environmentálne
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záväzky v lehote urèenej Slovenskou republikou, t.j. do 30. septembra 2009 (list Ministerstva

pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo dòa 24. novembra 2006 pod è.j. KAMI-1/2006 -100).

Po predpokladanom dokonèení reštrukturalizaèného procesu sa oèakáva vstup Spoloènosti do likvidácie.

§ 20, ods 1, písm b:

b) udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skonèení úètovného obdobia, za ktoré sa

vyhotovuje výroèná správa,
Spoloènos• podlieha pravidelnej kontrole zo strany Ministerstva pôdohospodárstva SR, èi postupuje

v súlade so svojimi záväzkami vyplývajúcimi z reštrukturalizaèného plánu.Prvá kontrola bola vykonaná

v období od 13. novembra 2007 do 27. novembra 2007, ïalšia v období od 16. apríla 2008 do 25. apríla 2008.

Správy zosumarizovali stav reštrukturalizaèného procesu a výšku vynaložených nákladov.

Spoloènos• v priebehu hospodárskeho roka 2007/2008 predávala strojové zariadenia záujemcom, s ktorými

uzatvorila kúpne zmluvy. Dokonèenie procesu predaja sa predpokladá do júna 2008. V priebehu mesiaca

november 2007 Spoloènos• predala aj posledné zásoby cukru a nepotrebného materiálu, t.j. hodnota

skladových zásob je od 30. novembru 2007 nulová.

§ 20, ods l, písm c:

c) predpokladanom budúcom vývoji èinnosti úètovnej jednotky,

Kompletný proces demontáže výrobných zariadení a splnenie sociálnych a environmentálnych záväzkov

uvedených v èlánku 3 nariadenia Rady (ES) è. 320/2006 sa musí v zmysle èlánku 6 nariadenia Komisie (ES)

968/2006 uskutoèni• najneskôr do 30. septembra 2010. Spoloènos• sa však v súlade s Plánom

reštrukturalizácie zaviazala úplne demontova• výrobné zariadenia a splni• sociálne a environmentálne

záväzky v lehote urèenej Slovenskou republikou, t.j. do 30. septembra 2009.

Po predpokladanom dokonèení reštrukturalizaèného procesu sa oèakáva vstup Spoloènosti do likvidácie.

§ 20, ods 1, písm d:

d) nákladoch na èinnos• v oblasti výskumu a vývoja,

Spoloènos• nemala v úètovnom období žiadne náklady na výskum a vývoj.

§ 20, ods l, písm e:

e) nadobúdaní vlastných akcií, doèasných listov, obchodných podielov a akcií, doèasných listov a

obchodných podielov materskej úètovnej jednotky pod¾a § 22,

Valné zhromaždenie Spoloènosti schválilo na svojom 14. zasadnutí dòa 31. júla 2006 nadobudnutie 33 813

vlastných akcií Spoloènosti v cene 1 600 Sk za kus od minoritných akcionárov, ktorí prejavili záujem tieto

akcie odpreda•. Do 30. apríla 2007 Spoloènos• nadobudla v procese skupovania 14926 vlastných akcií,

následne na základe rozhodnutia valného zhromaždenia dòa 23. júla 2007 znížila svoje základné imanie

stiahnutím nadobudnutých vlastných akcií z obehu.

§20,odsl,písmf:
f) návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty,

Návrh predstavenstva na rozdelenie zisku sa vypracuje po ukonèení hospodárskeho roku 2007/2008.

§ 20, ods l, písm g:

g) údajoch požadovaných pod¾a osobitných predpisov,
Nie sú.

§ 20, ods l, písm h:

h) tom, èi úètovná jednotka má organizaènú zložku v zahranièí.

Spoloènos• nemá organizaènú zložku v zahranièí.
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§ 20, ods 5:

(5) Ak je to pre posúdenie aktív, pasíva finanènej situácie úètovnej jednotky, ktorá používa nástroje

pod¾a osobitného predpisu!!) významné, úètovná jednotka je povinná uvies• vo výroènej správe tiež

informácie o

a) cie¾och a metódach riadenia rizík v úètovnej jednotke vrátane jej politiky pre zabezpeèenie

hlavných typov plánovaných obchodov, pri ktorých sa použijú zabezpeèovacie deriváty,

b) cenových rizikách, úverových rizikách, rizikách likvidity a rizikách súvisiacich s tokom hotovosti,

ktorým je úètovná jednotka vystavená.

Obchody s finanènými nástrojmi pod¾a osobitného predpisu nie sú pre posúdenie aktív, pasíva finanènej

situácie úètovnej jednotky významné.

Vyhlásenie o správe a riadení

§ 20, ods 6, písm a,b,c,d:

(6) Úètovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom

trhu, je povinná vo výroènej správe uvies• ako osobitnú èas• výroènej správy vyhlásenie o správe a

riadení, ktoré obsahuje

a) odkaz na kódex o riadení spoloènosti, ktorý sa na òu vz•ahuje alebo ktorý sa rozhodla dodržiava•

pri riadení, a údaj o tom, kde je kódex o riadení spoloènosti verejne dostupný,

b) všetky významné informácie o metódach riadenia a údaj o tom, kde sú informácie o metódach

riadenia zverejnené,

c) informácie o odchýlkach od kódexu o riadení spoloènosti 28c) a dôvody týchto odchýlok alebo

informáciu o neuplatòovaní žiadneho kódexu riadenia spoloènosti a dôvody, pre ktoré sa tak rozhodla,

d) opis systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík,

Vzh¾adom na vstup spoloènosti do reštrukturalizácie (proces v ktorom sa spoloènos• nachádza a ktorý je

opísaný v rámci vyššie uvedených bodov), spoloènos• nemá vypracovaný dokument' kódex riadenia'.

Spoloènos• sa riadi stanovami a vnútornými pravidlami riadenia a internej kontroly.

§ 20, ods 6, písm e:

e) informácie o èinnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach, opis práv akcionárov a postupu ich

vykonávania,
Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoloènosti. Do jeho pôsobnosti patrí najmä:

zmena stanov; rozhodnutie o znížení alebo zvýšení základného imania; vo¾ba a odvolanie èlenov

predstavenstva; schválenie riadnej, mimoriadnej a konsolidovanej úètovnej závierky, rozhodnutie

o rozdelení zisku; rozhodnutie o premene podoby akcií; rozhodnutie o zrušení spoloènosti a o zmene právnej

formy; rozhodnutie o ïalších otázkach, ktoré tieto stanovy alebo platné právne predpisy zverujú do

pôsobnosti valného zhromaždenia, alebo rozhodnutie ktorých si valné zhromaždenie vyhradilo do svojej

pôsobnosti.
Predstavenstvo je povinné zvola• riadne valné zhromaždenie v lehote šiestich mesiacov po ukonèení každého

úètovného obdobia.

Práva a povinnosti akcionárov sú dané stanovami spoloènosti a platnými predpismi. Akcionárom môže by•

právnická osoba alebo fyzická osoba. Akcionár je oprávnený zúèastni• sa na valnom zhromaždení, hlasova•

na òom, požadova• na òom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoloènosti, ktoré súvisia

s predmetom rokovania valného zhromaždenia, a uplatòova• na òom návrhy. Hlasovacie právo akcionára sa

riadi menovitou hodnotou jeho akcií. akcionár má právo na podiel na zisku spoloènosti (dividenda) v súlade

s rozhodnutím valného zhromaždenia o rozdelení zisku. V prípade likvidácie spoloènosti má akcionár právo na

podiel na likvidaènom zostatku.
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§ 20, ods 6, písm f:

f) informácie o zložení a èinnosti predstavenstva a jeho výborov,

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoloènosti, riadi èinnos• spoloènosti a rozhoduje o všetkých

záležitostiach spoloènosti, pokia¾ nie sú právnymi predpismi alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti iných

orgánov spoloènosti. Predstavenstvo je povinné riadi• sa rozhodnutiami a uskutoèòova• rozhodnutia valného

zhromaždenia. Predstavenstvo je povinné predloži• raz roène valnému zhromaždeniu riadnu úètovnú

závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát. Predstavenstvo prekladá valnému zhromaždeniu

spolu s riadnou úètovnou závierkou raz roène správu o podnikate¾skej èinnosti spoloènosti a stave jej

majetku.
Predstavenstvo má troch èlenov. Èlenov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie. Funkèné

obdobie è lenov predstavenstva je štyri roky, avšak konè í až zvolením nových è lenov predstavenstva. Èlen

predstavenstva sa môže svojej funkcie vzda•. Predsedu predstavenstva urèuje valné zhromaždenie.

Predstavenstvo sa schádza pod¾a potreby, najmenej však trikrát roène.

V mene spoloènosti konajú vždy dvaja è lenovia predstavenstva spoloène.

§ 20, ods 7, písm a až g:

a) štruktúre základného imania vrátane údajov o cenných papieroch, ktoré neboli prijaté na

obchodovanie na regulovanom trhu v žiadnom èlenskom štáte alebo štáte Európskeho hospodárskeho

priestoru s uvedením druhov akcií, opisu práva povinností s nimi spojených pre každý druh akcií a ich

percentuálny podiel na celkovom základnom imaní,

b) obmedzeniach prevodite¾nosti cenných papierov,

c) kvalifikovanej úèasti na základnom imaní pod¾a osobitného predpisu, 2800)

d) majite¾och cenných papierov s osobitnými právami kontroly s uvedením opisu týchto práv,

e) spôsobe kontroly systému zamestnaneckých akcií, ak práva spojené s týmito akciami nie sú

uplatòované priamo zamestnancami,
f) obmedzeniach hlasovacích práv,

g) dohodách medzi majite¾mi cenných papierov, ktoré sú jej známe a ktoré môžu vies• k obmedzeniam

prevodite¾nosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv,

I~túra zákla~ného imania spoloènosti- emit~vané akci~

Forma Podoba CP

zaknihovaný CP

zaknihovaný CP

Poèet

287 970

Menov.hodn. ~I POdi~~~ISIN

kmeòová

akcia

kmeòová

akcia

1000 37,84
na

C50009006853 1 d~ruèite¾a

284 464 1000 37,38
I na

1880960000789 doruèitel'"
kmeòová
akcia

listinný GP 188536 1000 24,78na meno

~

760 970 100,00

S akciou je spojené právo akcionára podie¾a• sa na riadení spoloènosti, na podiel z jej zisku a na podiel

z likvidaèného zostatku pri zrušení spoloènosti likvidáciou. S akciou na doruèite¾a aj s akciou na meno je

spojené hlasovacie právo v plnom rozsahu. Akcie spoloènosti sú vo¾ne prevodite¾né. Spoloènos• nevydala

žiadne zamestnanecké akcie. Hlasovacie práva pripadajúce na jednotlivé akcie nie Sú obmedzené.

Spoloènosti nie sú známe dohody medzi majite¾mi akcií, ktoré môžu vies• k obmedzeniam prevodite¾nosti

akcií a obmedzeniam hlasovacích práv s nimi spojených.

Kvalifikovanú úèas• na základnom imaní spoloènosti má spoloènos• Eastern Sugar B. V., Zwanebloem 31,

4823 MV Breda, Holandsko, ktorá vlastní 97,520;0 akcií (aj hlasovacích práv) spoloènosti.
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§ 20, ods 7, písm h:

h) pravidlách upravujúcich vymenovanie a odvolanie èlenov jej štatutárneho orgánu a zmenu stanov,

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoloènosti, riadi èinnos• spoloènosti a rozhoduje o všetkých

záležitostiach spoloènosti, pokia¾ nie sú právnymi predpismi alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti iných

orgánov spoloènosti. Predstavenstvo má troch è lenov. Èlenov predstavenstva volí a odvoláva valné

zhromaždenie. Funkèné obdobie èlenov predstavenstva je štyri roky, avšak konèí až zvolením nových èlenov

predstavenstva. Èlen predstavenstva sa môže svojej funkcie vzda•. Predsedu predstavenstva urèuje valné

zhromaždenie. V mene spoloènosti konajú vždy dvaja èlenovia predstavenstva spoloène.

Zmena stanov patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia.

§ 20, ods 7, písm i:

i) právomociach jej štatutárneho orgánu, najmä ich právomoci rozhodnú• o vydaní akcií alebo spätnom

odkúpení akcií,
Štatutárnym orgánom spoloènosti je predstavenstvo. Rozhodnutie o premene podoby akcií, o skonèení

obchodovania s akciami spoloènosti na burze a rozhodnutie o tom, že spoloènos• prestáva by• verejnou

akciovou spoloènos•ou patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie môže rozhodnú•

o vydaní viacerých druhov akcií alebo premene už existujúcich akcií na iný druh akcií, ktoré sa odlišujú

oznaèením, obsahom a právami s nimi spojenými.

§ 20, ods 7, písm j, k:

j) všetkých významných dohodách, ktorých je zmluvnou stranou a ktoré nadobúdajú úèinnos•, menia sa

alebo ktorých platnos• sa skonèí v dôsledku zmeny jej kontrolných pomerov, ku ktorej došlo v

súvislosti s ponukou na prevzatie, a o jej úèinkoch s výnimkou prípadu, ak by ju ich zverejnenie vážne

poškodilo; táto výnimka sa neuplatní, ak je povinná zverejni• tieto údaje v rámci plnenia povinností

ustanovených osobitnými predpismi,
k) všetkých dohodách uzatvorených medzi òou a èlenmi jej orgánov alebo zamestnancami, na ktorých

základe sa im má poskytnú• náhrada, ak sa ich funkcia alebo pracovný pomer skonèí vzdaním sa

funkcie, výpoveïou zo strany zamestnanca, ich odvolaním, výpoveïou zo strany zamestnávate¾a bez

uvedenia dôvodu alebo sa ich funkcia alebo pracovný pomer skonèí v dôsledku ponuky na prevzatie.

NeexistuJú takéto dohody.

DoDlnenie DriebežneJ sDrávv v súlade s Dríslušnými ustanoveniami zákona NR SR è. 429/2002 Z.z.

o burze cenných DaDierov

§ 35, ods 2, písm c:

c) vyhlásenie zodpovedných osôb emitenta so zrete¾ným oznaèením ich mena, priezviska a funkcie o

tom, že pod¾a ich najlepších znalostí poskytuje úètovná závierka vypracovaná v súlade s osobitnými

predpismi pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finanènej situácie a hospodárskeho výsledku emitenta a

spoloèností zaradených do celkovej konsolidácie a že výroèná správa obsahuje pravdivý a verný preh¾ad

vývoja a výsledkov obchodnej èinnosti a postavenia emitenta a spoloèností zahrnutých do celkovej

konsolidácie spolu s opisom hlavných rizík a neistôt, ktorým èelí.

Vyhlasujeme, že pod¾a našich najlepších znalostí poskytuje priebežná úètovná závierka vypracovaná v súlade

s osobitnými predpismi pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finanènej situácie a hospodárskeho výsledku

spoloènosti a uvedenie dôležitých udalostí, ku ktorým došlo v prvých šiestich mesiacoch úètovného obdobia

spolu s opisom hlavných rizík a neistôt na ostávajúcich šes• mesiacov úètovného obdobia. Údaje v polroènej

správe sú úplné, pravdivé a vecne správne. Priebežná úètovná závierka nebola overená audítorom.

V prílohe Vám zasielame úradne overenú fotokópiu splnomocnenia p. Aleny Kácelovej.
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§ 35, ods 7:

(7) Okrem údajov uvedených v odseku 6 sa uvedú tieto porovnávacie informácie:

a) súvaha ku koncu prvých šiestich mesiacov vykazované ho úètovného obdobia a porovnávacia súvaha

bezprostredne predchádzajúceho úètovného obdobia,

b) výkaz ziskov a strát za prvých šes• mesiacov vykazované ho úètovného obdobia s porovnávacími

údajmi za porovnate¾né obdobie predchádzajúceho úètovného obdobia.

V prílohe Vám zasielame kópiu Súvahy a Výkazu ziskov a strát k 31.03.2007.

§ 35, ods 9:

(9) Priebežná správa obsahuje najmä uvedenie dôležitých udalostí, ku ktorým došlo v prvých šiestich

mesiacoch úètovného obdobia, a ich dopad na priebežnú úètovnú závierku v skrátenej štruktúre spolu s

opisom hlavných rizík a neistôt na zostávajúcich šes• mesiacov úètovného obdobia. Ak ide o emitentov

akcií, zahàòa priebežná správa aj významné obchody so spriaznenými osobami, a to

a) obchody, ku ktorým došlo v prvých šiestich mesiacoch aktuálneho úètovného obdobia a ktoré

podstatne ovplyvnili finanèné postavenie alebo èinnos• emitenta v tomto období, a

b) akéko¾vek zmeny o týchto obchodoch uvedené v poslednej roènej finanènej správe, ktoré by mohli

ma• podstatný vplyv na finanèné postavenie alebo èinnos• emitenta poèas prvých šiestich mesiacov

aktuálneho úètovného obdobia.

Viï vyššie vysvetlenie k § 20, ods 1, písm a, b zákona è. 431/2002 Z.z. o úètovníctve.

§ 35, ods 10:
(10) Ak emitent nie je povinný zostavi• konsolidovanú úètovnú závierku, v priebežnej správe sa uvedú

najmä obchody so spriaznenými osobami.

Poèas úètovného obdobia Spoloènos• uskutoènila transakcie s nasledovnými spriaznenými osobami:

Eastern Sugar B. V., Holandsko

Eastern Sugar Zrt. Kaba, Maïarsko

Eastern Sugar s. r.o.

EASTERN SUGAR CESKA REPUBLIKA, a. s., Èeská republika

Tate & Lyle, Vefká Británia

6Eastern Sugar Slovensko, a.s., tlratlsJavska cesta JL4Ó/~, ~L~ IL UUnajSka Streda
tel.: 031/5906500, fax: 031/5524962, IÈO: 3]41 ]878, DIÈ DPH: SK2020366480, www.darslnka.sk

Zapísané v obchodnom regístrí Okresného súdu Trnava oddíel: SA, vložka 91fT



Sumár hodnoty obchodov realizovaných so spriaznenými osobami v predmetnom období:

~~priaznených osôb v období Apríl 2007 až September 2007 (~)-

~j~I~~~'t.; 

Refakt.nákl.

ESCZ i
ESHU I

ES B.V.

ES

s.r.o.
Tate
Lyle

~~

-542 690

-5 038 857

O

-787749

O

c

-9 212 182 -9212182 o iQ'--

o o o oo
-14793729

Stav poh¾adávok

30.9.2Q27 (v Sk)

k

Subjekt I Poh¾adávky

II!;:

SCZ ESHU

ES B.V.

~

,oo 0,00

1616,08

I 

ES s.r.o. /5830308,90
Tate~

0,00
5

924,98
831

~

Stav záväzkov

30.9.2~7 (v Sk)
kl

~j~ 

Záväzky-
ESCZ

ESHU
ES B"

ESs.
Tate
L Ie

S~

~~

0,00~

~~
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§ 45 v spojení s § 47 ods 4 až 9 a § 58 ods 5:

§ 45

(1) Ak emitent zverejní regulované informácie, je povinný súèasne tieto informácie predloži• Národnej

banke Slovenska. Národná banka Slovenska môže zverejni• poskytnuté informácie na svojej

internetovej stránke alebo prostredníctvom inej osoby.

(2) Regulovanými informáciami sa rozumejú všetky informácie, ktoré emitent musí zverejni• pod¾a

tohto zákona a pod¾a osobitného zákona.58b)

(4) Ak si emitent vyberie domovský èlenský štát emitenta, je povinný zverejni• túto skutoènos•

rovnako ako regulovanú informáciu. Emitent pod¾a § 3 ods. 4 písm. p) si môže zvoli• len jeden èlenský

štát, prièom táto jeho vo¾ba je platná najmenej poèas troch rokov okrem prípadu, ak sa jeho cenné

papiere už ïalej neprijímajú na obchodovanie na žiadnom regulovanom trhu v èlenských štátoch.

§ 47

(4) Šírením regulovaných informácií sa rozumie ich zverejnenie emitentom prostredníctvom prostriedkov

na šírenie regulovaných informácií, ktorými sú najmä:

a) internetová stránka emitenta,

b) denná tlaè s celoštátnou pôsobnos•ou a s dostatoèným rozšírením vo všetkých èlenských štátoch, v

ktorých sú jeho cenné papiere prijaté na regulovaný trh, alebo

c) všeobecne uznávaný informaèný systém uverejòujúci oficiálne trhové ceny cenných papierov a

nástrojov peòažného trhu.

(5) Ak sa regulované informácie zverejnia prostredníctvom internetovej stránky emitenta, musia by•

súèasne zverejnené aj jedným zo spôsobov pod¾a odseku 4 písm. b) alebo c) alebo iným vhodným

spôsobom.
(6) Regulované informácie musia by• šírené spôsobom, ktorý zaruèí ich najširší možný prístup

verejnosti v domovskom èlenskom štáte emitenta, v èlenskom štáte pod¾a § 48 ods. 2 a v iných

èlenských štátoch.

(7) Emitent je povinný oznámi• regulované informácie prostriedkom na šírenie regulovaných informácií

spôsobom, ktorý zaruèí bezpeènos• takého zverejnenia, minimalizuje riziko poškodenia údajov alebo

neoprávneného prístupu a zaruèí spo¾ahlivos• zdroja regulovaných informácií. Pre prípad akéko¾vek

zlyhania alebo narušenia procesu oznamovania regulovaných informácií sa zabezpeèí ich náprava.

Emitent nie je zodpovedný za systémové chyby alebo nedostatky prostriedkov na šírenie regulovaných

informácií, ktorým emitent oznámil regulované informácie.

(8) Emitent je povinný pri oznamovaní regulovaných informácií prostriedkom na šírenie regulovaných

informácií uvies•, že ide o regulované informácie, jasne identifikova• príslušného emitenta, predmet

regulovaných informácií a èas a dátum, kedy sa oznámenie o regulovanej informácii podáva. Emitent je

povinný v súvislosti so zverejnením regulovaných informácií na požiadanie poskytnú• Národnej banke

Slovenska tieto informácie:

a) meno a priezvisko osoby, ktorá oznámila regulovanú informáciu prostriedkom na šírenie regulovaných

informácií,
b) údaje o potvrdení bezpeènosti prijatia regulovaných informácií,

c) èas a dátum, kedy boli regulované informácie oznámené prostriedkom na šírenie regulovaných

informácií,
d) identifikáciu prostriedku na šírenie regulovaných informácií, ktorému boli informácie podané,

e) podrobnosti o akomko¾vek embargu udelenom emitentom na regulované informácie, ak bolo vydané.

(9) Prostriedky na šírenie regulovaných informácií oznámia regulované informácie v úplnom a

nezmenenom znení. Ak ide o roèné finanèné správy, polroèné finanèné správy a predbežné vyhlásenie,

táto požiadavka sa považuje za splnenú, ak sa oznámenie týkajúce sa regulovanej informácie poskytne

prostriedkom na šírenie regulovaných informácií a ak obsahuje informáciu, na ktorej internetovej

stránke, okrem centrálnej evidencie regulovaných informácií, sú tieto dokumenty k dispozícii.

s~astern ~ugar ~lovenSKO, a.s., I:SratlslavSKa cesta IL4()/~, ~L~ IL UUnajSKiI ~tre<la
tel.: 031/5906500, fax: 031/5524962, IÈO: 31411878, DlÈ DPH: SK2020366480, www.darslnka.sk

Zapísané v obchodnom regístri Okresného súdu Trnava oddíel: SA, vložka 91fT



Polroèná finanèná správa bude k dispozícii v elektronickej forme na internetovej linke

http://easternsugar.3b2.sk/. Oznámenie o dostupnosti úplného znenia polroènej finanènej správy bude

zverejnené v Hospodárskych novinách dòa 5.6.2008.

S pozdravom

/
/C;~=daC~-"7(-

/

Prílohy
Súvaha a V~kaz ziskov a strát k 31.3.2007- fotokópia

Selnomocnenie- overená fotokópia
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Alena Kácelová

Osoba splnomocnená predstavenstvom


