STANOVY

akciovej spoločnosti

Komoditná burza Bratislava, a.s.
20. apríl 2012
(ďalej len "Stanovy")

Stanovy akciovej spoločnosti Komoditná burza Bratislava, a.s.

Článok 1
Obchodné meno, sídlo, trvanie spoločnosti
1.1

Obchodné meno akciovej spoločnosti je Komoditná burza Bratislava, a.s. (ďalej len "Spoločnosť"
alebo "Burza").

1.2

Obchodné meno Spoločnosti:
a)
v anglickom jazyku znie Commodity Exchange Bratislava, JSC;
b)
v nemeckom jazyku znie Warenbörse Bratislava, AG.

1.3

Sídlo Spoločnosti je Trnavská cesta 50/A, 821 02 Bratislava, Slovenská republika.

1.4

Spoločnosť sa zakladá na dobu neurčitú. Spoločnosť je súkromnou akciovou spoločnosťou.

1.5

Spoločnosť zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom. Akcionár neručí za
záväzky Spoločnosti. Spoločnosť nezodpovedá ani neručí za splnenie povinností vyplývajúcich z
komoditných obchodov, ak sa k tomu písomne nezaviaže.
Článok 2
Predmet činnosti, predmet a druh komoditných obchodov, okruh komodít

2.1

Spoločnosť organizuje komoditné obchody, zabezpečuje s tým súvisiace činnosti na základe
povolenia na vznik a činnosť komoditnej burzy. Spoločnosť je oprávnená vykonávať tiež činnosti
súvisiace s komoditnými obchodmi, ak nepoškodzujú komoditný obchod, neznižujú hospodársku
hodnotu komoditnej burzy a sú uvedené v Stanovách. Komoditná burza nesmie uzatvárať komoditné
obchody.

2.2

Predmetom činnosti Spoločnosti je:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

organizovanie burzových komoditných obchodov a zabezpečovanie s tým súvisiacej činnosti na
základe povolenia;
sprostredkovanie obchodných kontaktov,
reklamná a propagačná činnosť,
školiaca a poradenská činnosť,
činnosť organizačného a ekonomického poradcu,
zapožičiavanie technických prostriedkov za odplatu,
rozmnožovanie písomností
publikačná činnosť.

2.3

Predmetom doplňujúcich činností Spoločnosti sú činnosti uvedené v ods. 2.2, písm. b) až h)
Štatútu.

2.4

Predmetom komoditných obchodov organizovaných Spoločnosťou môžu byť nasledovné komodity:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

kovy a výrobky z nich;
palivá a nerastné výrobky;
drevo a výrobky drevospracujúceho priemyslu;
chemické výrobky a výrobky gumárenského priemyslu;
výrobky strojárenského, vrátane elektrotechnického priemyslu;
výrobky ľahkého priemyslu;
výrobky priemyslu stavebných hmôt;
kurzy devíz;
elektrická energia;
povolenia na emisie skleníkových plynov;
poľnohospodárske produkty živočíšne a rastlinné, potraviny a pochutiny:
1.
2.

živý hovädzí dobytok (okrem plemenných čistokrvných zvierat);
živé ošípané (okrem plemenných čistokrvných zvierat);
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

ovce, kozy živé (okrem položiek 010410100 a 010420105 Colného sadzobníka);
hovädzie mäso, čerstvé alebo chladené;
hovädzie mäso mrazené;
bravčové mäso čerstvé, chladené, mrazené;
baranie alebo kozie mäso, čerstvé, chladené alebo mrazené (okrem kozie mäso);
hydina nedelená, čerstvá a chladená;
ryby čerstvé alebo chladené;
ryby zmrazené s výnimkou rybacieho filé;
rybacie filé a iné rybacie mäso;
ryby sušené, nasolené alebo v slanom náleve, údené ryby, tiež varené pred údením
alebo počas údenia, rybacie múky, múčky a pelety vhodné na ľudskú výživu;
mlieko a smotana, nezahustené ani neobsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá;
mlieko a smotana zahustená, neobsahujúce prídavok cukru alebo iných sladidiel; s
obsahom tuku nepresahujúcim 27% hmotnosti;
cmar, kyslé mlieko a smotana, jogurt, kefír a ostatné skvasené alebo acidofilné mlieko a
smotana, tiež zahustené alebo s prídavkom cukru alebo iných sladidiel alebo ochutené
alebo s prídavkom ovocia, orechov alebo kakaa;
maslo a iné tuky z mlieka;
syry a tvaroh;
vtáčie vajcia v škrupinách, čerstvé, konzervované alebo varené;
zemiaky, čerstvé alebo chladené okrem sadbových;
cibuľa a šarlotka;
cesnak;
kapusta biela a kapusta červená;
mrkva alebo okrúhlica;
banány, vrátane plantajnov, čerstvé alebo sušené;
citrusové plody, čerstvé alebo sušené;
hrozno čerstvé;
melóny (vrátane vodných melónov);
jablká;
hrušky a dule;
marhule;
čerešne, višne;
broskyne;
slivky a trnky;
káva, tiež pražená alebo dekofeinovaná, kávové šupky a pulpy, kávové náhradky s
akýmkoľvek obsahom kávy;
čaj, tiež aromatizovaný;
pšenica a súraž, ostatné;
raž;
jačmeň;
kukurica (okrem položiek 100510111, 100510138, 100510154, 100510197 Colného
sadzobníka);
ovos;
ryža;
zrná ciroku;
slad, tiež pražený;
škroby, inulín;
trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá sacharóza, v pevnom stave;
cukrová repa;
ostatný cukor;
sójové bôby, tiež drvené;
arašidové oriešky, nepražené, ani inak tepelne neupravené, tiež lúpané alebo drvené;
kakaové bôby, tiež v zlomkoch, surové alebo pražené;
kakaové škrupiny, šupky a ostatné kakaové odpady;
minerálne vody a sódovky;
voda, vrátane minerálnych vôd a sódoviek s prísadou cukru alebo iných sladidiel alebo
aromatizovaných;
pivo zo sladu;
víno z čerstvého hrozna, vrátane vína obohateného alkoholom, vínny mušt iný ako čísla
2009;
vermút a ostatné vína z čerstvého hrozna pripravené pomocou aromatických bylín alebo
iných aromatických látok;
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57.
58.
2.5

škrobárenské a podobné zvyšky;
pokrutiny a iný pevný odpad.

Na Burze je možné uzatvárať tieto druhy komoditných obchodov:
a)
b)
c)

promptné;
termínové s fyzickou dodávkou;
špekulačné (futures) so súhlasom Národnej banky Slovenska.
Článok 3
Základné imanie

3.1

Základné imanie Spoločnosti je 4.000.000,00 EUR (štyri milióny eur) a je tvorené peňažnými vkladmi
akcionárov.

3.2

Základné imanie Spoločnosti je rozdelené na:
a)
b)

194 (sto deväťdesiat štyri) kusov kmeňových, zaknihovaných akcií na meno, ktorých menovitá
hodnota je 20.000,00 EUR (dvadsať tisíc eur);
šesť (6) kusov prioritných, zaknihovaných akcií na meno, ktorých menovitá hodnota je
20.000,00 EUR (dvadsať tisíc eur).
Článok 4
Akcie

4.1

Akcia predstavuje práva akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa zákona a Stanov spoločnosti na
jej riadení, zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení Spoločnosti s likvidáciou, ktoré sú spojené s
akciou ako s cenným papierom, ak zákon neustanovuje inak.

4.2

Emisný kurz akcie nesmie byť nižší, ako je menovitá hodnota akcie. Ak je emisný kurz akcie vyšší ako
jej menovitá hodnota, suma prevyšujúca menovitú hodnotu akcie je emisné ážio. Ak pri splácaní
emisného kurzu akcie platená suma nestačí na splatenie menovitej hodnoty alebo jej časti a emisného
ážia, započítava sa najprv na plnenie povinnosti splatiť emisné ážio.

4.3

Akcia obsahuje:
a)
b)
c)

d)
e)
f)

obchodné meno a sídlo Spoločnosti;
menovitú hodnotu;
označenie, že akcia znie na meno, obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo
právnickej osoby alebo meno, bydlisko a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je akcionárom; ak je
akcionárom zahraničná právnická osoba, identifikačné číslo sa uvádza, ak je pridelené; ak je
akcionárom zahraničná fyzická osoba, uvádza sa dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo
pridelené;
výšku základného imania a počet všetkých akcií Spoločnosti k dátumu vydania emisie akcií, ak
osobitný zákon neustanovuje inak;
dátum vydania emisie akcií;
označenie druhu v prípade ak Spoločnosť vydáva viac druhov akcií.

4.4

Spoločnosť nevydáva hromadné akcie. S prioritnou akciou sú spojené prednostné práva týkajúce sa
dividendy. Súhrn menovitých hodnôt prioritných akcií nesmie prekročiť polovicu základného imania
Spoločnosti. Vydanie akcií, s ktorými je spojené právo na určitý úrok nezávisle od hospodárskych
výsledkov Spoločnosti a vydanie iných druhov akcií ako ustanovuje Obchodný zákonník je zakázané.

4.5

Prevod zaknihovaných akcií sa uskutočňuje podľa §19 a nasl. zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných
papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných
papieroch). Na účinnosť prevodu akcie na meno voči Spoločnosti sa vyžaduje zápis zmeny osoby
akcionára v zozname akcionárov. Spoločnosť je povinná zabezpečiť vykonanie zmeny zápisu v
zozname akcionárov bezodkladne potom, čo jej bude zmena v osobe akcionára preukázaná.
Spoločnosť zodpovedá za škodu, ktorá vznikne akcionárovi, ktorý akciu na meno prevádza, a
nadobúdateľovi akcie porušením tejto povinnosti.
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4.6

Pri akciách na meno zabezpečuje Spoločnosť vedenie zoznamu akcionárov podľa Obchodného
zákonníka a osobitných predpisov. Do zoznamu akcionárov sa zapisuje číselné označenie akcie, jej
druh a menovitá hodnota, obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby,
ak je pridelené, alebo meno, bydlisko a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je akcionárom. Ak je
akcionárom zahraničná fyzická osoba, uvádza sa dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené.
Práva spojené s akciou na meno je voči spoločnosti oprávnená vykonávať osoba zapísaná v zozname
akcionárov. Zoznam akcionárov nie je verejný. Akcionár má právo na vlastné náklady požadovať výpis
zo zoznamu akcionárov v časti, v ktorej sa ho týka.

4.7

V prípadoch ustanovených Obchodným zákonníkom môže práva akcionára voči Spoločnosti
uplatňovať iba osoba, ktorá je oprávnená vykonávať tieto práva k rozhodujúcemu dňu určenému na
základe zákona alebo v Stanovách. Zoznam osôb oprávnených vykonávať voči Spoločnosti práva
akcionára spojené so zaknihovanými akciami je spoločnosť povinná zaobstarať na vlastné náklady.
Článok 5
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií

5.1

Prevod akcií Spoločnosti je podmienený súhlasom Spoločnosti. Pri zriadení záložného práva na akcie
Spoločnosti sa, čo sa týka obmedzenia prevoditeľnosti, postupuje rovnako ako pri prevode akcií
Spoločnosti. Na prevod založených akcií na meno pri výkone záložného práva sa súhlas Spoločnosti
nevyžaduje.

5.2

V prípade, že akcionár Spoločnosti zamýšľa previesť akcie Spoločnosti, je povinný doručiť Spoločnosti
písomnú žiadosť, v ktorej uvedie všetky skutočnosti a priloží listiny preukazujúce, že nadobúdateľ
spĺňa podmienky stanovené zákonmi a Zákonom o komoditnej burze, najmä:
a)
b)
c)
d)

e)

identifikáciu nadobúdateľa akcií (obchodné meno, resp. názov, sídlo, IČO, zápis v Obchodnom
registri);
vlastnícku štruktúru nadobúdateľa – právnickej osoby s vymedzením podielu jednotlivých
subjektov na hlasovacích, resp. majetkových právach nadobúdateľa;
vyhlásenie nadobúdateľa, že v dôsledku prevodu akcií nedôjde, čo sa týka na majetkovej účasti
na Spoločnosti, k založeniu vzťahu, ktorý by spĺňal definíciu skupiny s úzkymi väzbami;
vyhlásenie nadobúdateľa, že:
1.
je dôveryhodným;
2.
na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz ani povolená reštrukturalizácia;
3.
v prípade potreby je schopný preklenúť nepriaznivú finančnú situáciu Spoločnosti
a prispieť na úhradu strát spoločnosti;
výpis z Obchodného registra nadobúdateľa vo forme verejnej listiny použiteľnej pre právne
úkony nie starší ako jeden (1) mesiac.

5.3

Ak je žiadosť akcionára podľa ods. 5.2 Stanov neúplná, neurčitá, prípadne nezrozumiteľná, vyzve
Spoločnosť akcionára, aby v lehote pätnástich (15) dní od doručenia tejto výzvy žiadosť doplnil,
opravil, resp. aby poskytol prílohy žiadosti. Postup uvedený v ods. 5.3 Stanov sa v prípad potreby
opakuje, a to až do momentu, kým akcionár nedoručí Spoločnosti žiadosť v súlade so Stanovami
a požiadavkami Spoločnosťami.

5.4

Spoločnosť je povinná rozhodnúť o žiadosti akcionára na udelenie súhlasu s prevodom akcií do
tridsiatich (30) dní od doručenia žiadosti v súlade s ods. 5.2 Stanov. O udelení súhlasu na prevod
akcií rozhoduje burzová komora. Rozhodnutie spoločnosti o udelení alebo neudelení súhlasu
akcionárovi na prevod akcií oznámi spoločnosť akcionárovi v písomnej forme. Ak burzová komora
nerozhodne o žiadosti akcionára o udelenie súhlasu v lehote podľa ods. 5.4, prvá veta Stanov, platí,
že bol súhlas udelený.

5.5

Písomné rozhodnutie Spoločnosti o udelení alebo neudelení súhlasu akcionárovi na prevod akcií je
Spoločnosť povinná doručiť akcionárovi do siedmich (7) dní od jeho vydania.

5.6

Spoločnosť môže rozhodnúť o neudelení súhlasu na prevod akcií iba v nasledovných prípadoch:
a)
b)

prevodom akcií dôjde k porušeniu Zákona o komoditnej burze alebo iných všeobecne
záväzných právnych predpisov;
v žiadosti podľa ods. 5.2 Stanov akcionár preukázateľne uviedol nepravdivé údaje;
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c)
d)

v dôsledku prevodu akcií by mohlo dôjsť k ohrozeniu trhu základných surovín, s ktorými sa má
obchodovať na Burze;
v dôsledku prevodu akcií by mohlo dôjsť k nestabilite, zníženej likvidite alebo deformáciám
komoditného trhu.
Článok 6
Práva a povinnosti akcionárov Spoločnosti

6.1

Výkon práv akcionára môže byť obmedzený alebo pozastavený len na základe Obchodného
zákonníka alebo osobitného zákona. Akcionár nesmie vykonávať práva akcionára na ujmu práv a
oprávnených záujmov ostatných akcionárov. Spoločnosť musí zaobchádzať za rovnakých podmienok
so všetkými akcionármi rovnako. Práva a povinnosti akcionára Spoločnosti upravuje podrobnejšie
Obchodný zákonník a Zákon o komoditnej burze.

6.2

Akcionár je povinný splatiť emisný kurz akcií, ktoré upísal do štrnástich (14) dní od ich upísania. Valné
zhromaždenie Spoločnosti oprávnené rozhodnúť o kratšej lehote, ktorá však nesmie byť kratšia ako
sedem (7) dní. Emisný kurz je akcionár povinný splatiť na bankový účet Spoločnosti. V prípade
žiadosti akcionára môže Spoločnosť (v mene ktorej koná predseda burzovej komory) s akcionárom
písomne dohodnúť iný spôsob úhrady emisného kurzu akcií.

6.3

Spoločnosť nesmie vrátiť akcionárom ich vklady. Akcionára nemožno zbaviť záväzku splatiť emisný
kurz akcií, ktoré upísal. Akcionár nemôže jednostranným právnym úkonom započítať svoju
pohľadávku voči Spoločnosti proti pohľadávke spoločnosti na splatenie emisného kurzu akcií, ktoré
upísal. Pri porušení povinnosti splatiť emisný kurz akcií alebo jeho časť je akcionár povinný zaplatiť
úroky z omeškania zo sumy, s ktorou je akcionár v omeškaní vo výške 20 % ročne.

6.4

Ak je akcionár v omeškaní so splácaním emisného kurzu akcií alebo jeho časti, vyzve ho burzová
komora písomne, aby svoju povinnosť splnil v lehote tridsiatich (30) dní od doručenia výzvy burzovej
komory a zároveň ho vo výzve upozornení na vylúčenie zo Spoločnosti. Po márnom uplynutí lehoty
podľa predchádzajúcej vety Spoločnosť vylúči akcionára zo Spoločnosti. O vylúčení akcionára zo
Spoločnosti rozhoduje burzová komora. Rozhodnutie o vylúčení akcionára zo Spoločnosti burzová
komora doručí akcionárovi a uloží do zbierky listín. Doručením rozhodnutia o vylúčení akcionára zo
Spoločnosti prechádzajú akcie vylúčeného akcionára na Spoločnosť. Podrobnosti ustanovuje §177
Obchodného zákonníka.

6.5

Akcionár je ihneď povinný oznámiť Spoločnosti všetky skutočností, ktoré môžu mať alebo majú vplyv
na status akcionára požadovaný Zákonom o komoditnej burze a/alebo iným všeobecne záväzným
právnym predpisom. Akcionár zodpovedá za škodu, ktorá Spoločnosti vznikne porušením povinnosti
podľa predchádzajúcej vety.

6.6

Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie podľa
výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie. Pokiaľ z ustanovení Stanov týkajúcich sa akcií s odlišným
nárokom na podiel zo zisku nevyplýva niečo iné, určuje sa tento podiel pomerom menovitej hodnoty
jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov. Spoločnosť nesmie vyplácať akcionárom
najmä úroky z vkladov do spoločnosti a preddavky na dividendu. V prípade ak tak rozhodne valné
zhromaždenie má majiteľ prioritnej akcie právo na vyplatenie dividendy vo výške dvoj (2) násobku
dividendy kmeňovej akcie. Dividenda je splatná najneskôr do šesťdesiatich (60) dní od prijatia
rozhodnutia valného zhromaždenia o rozdelení zisku. Právo na dividendu môže byť predmetom
samostatného prevodu odo dňa rozhodnutia valného zhromaždenia o rozdelení zisku akcionárom.
Spoločnosť je povinná vyplatiť dividendu akcionárom na svoje náklady a nebezpečenstvo. Akcionár
nie je povinný vrátiť Spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne. Po zrušení spoločnosti s likvidáciou
má akcionár právo na podiel na likvidačnom zostatku.

6.7

Na uplatnenie práv podľa §180 ods. 1 Obchodného zákonníka je pri akciách vydaných v zaknihovanej
podobe rozhodujúcim dňom deň určený v pozvánke na valné zhromaždenie. Týmto dňom môže byť
deň konania valného zhromaždenia alebo deň, ktorý mu predchádza, najviac však päť (5) pracovných
dní pred dňom konania tohto valného zhromaždenia. Ak rozhodujúci deň nie je takýmto spôsobom
určený, považuje sa za rozhodujúci deň vždy deň konania valného zhromaždenia. Počet hlasov
akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania.
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6.8

Akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 %
základného imania, môžu s uvedením dôvodov písomne požadovať zvolanie mimoriadneho valného
zhromaždenia na prerokovanie navrhovaných záležitostí.
Článok 7
Orgány Spoločnosti

7.1

Orgánmi Spoločnosti sú:
a)
valné zhromaždenie;
b)
burzová komora;
c)
dozorná rada;
d)
generálny sekretár.
Článok 8
Valné zhromaždenie

8.1

Najvyšším orgánom Spoločnosti je valné zhromaždenie.

8.2

Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

8.3

schvaľovať stanovy a ich zmeny na základe predchádzajúceho súhlasu príslušného štátneho
orgánu;
rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o použití majetku Spoločnosti, o poverení
burzovej komory zvýšiť základné imanie podľa § 210 Obchodného zákonníka a vydanie
prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov;
voľba a odvolanie členov burzovej komory;
voľba a odvolanie členov dozornej rady ak Stanovy alebo zákon neurčujú inak;
voľba a odvolanie členov rozhodcovského súdu;
prijímanie štatútu a poriadku rozhodcovského súdu a rozhodovanie o ich zmenách;
voľba a odvolanie členov dozornej rady a iných orgánov určených Stanovami, s výnimkou
členov dozornej rady volených a odvolávaných zamestnancami Spoločnosti a členov volených
a odvolávaných príslušným štátnym orgánom;
schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky, mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky,
konsolidovanej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení
tantiém;
schvaľovanie plánu obchodnej činnosti Spoločnosti;
rozhodnutie o zrušení Spoločnosti a ustanovení likvidátora;
schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov orgánov Spoločnosti;
rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku;
rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré Obchodný zákonník, Zákon o komoditnej burze, osobitný
zákon alebo Stanovy zahŕňajú do pôsobnosti valného zhromaždenia.

Na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o:
a)

b)

zmene Stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, o poverení burzovej komory na
zvýšenie základného imania podľa § 210 Obchodného zákonníka, vydaní prioritných dlhopisov
alebo vymeniteľných dlhopisov, je potrebná dvojtretinová (2/3) väčšina hlasov prítomných
akcionárov;
zmene štatútu a poriadku rozhodcovského súdu a o zrušení Spoločnosti je potrebný súhlas
troch pätín (3/5) všetkých akcionárov;

a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica.
8.4

Valné zhromaždenie sa koná najmenej raz za rok, a to najneskôr do 31. mája príslušného
kalendárneho roka. Valné zhromaždenie zvoláva burzová komora, ak zákon neustanovuje inak. Ak
zákon ustanovuje povinnosť zvolať valné zhromaždenie a burzová komora sa na jeho zvolaní bez
zbytočného odkladu neuzniesla alebo dlhší čas nie je schopná uznášať sa, valné zhromaždenie je
oprávnený zvolať ktorýkoľvek člen burzovej komory. Valné zhromaždenie disponuje kontrolnou
právomocou podľa ustanovení Obchodného zákonníka. Na základe podnetu burzovej komory alebo
dozornej rady môže byť konkrétna záležitosť preskúmaná valným zhromaždením.
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8.5

Burzová komora zasiela pozvánku všetkým akcionárom na adresu sídla alebo bydliska uvedenú v
zozname akcionárov najmenej tridsať (30) dní pred konaním valného zhromaždenia. Pozvánka sa
považuje za odoslanú dňom jej podania na pošte, príp. jej odovzdaním podnikateľovi poskytujúcemu
poštové (kuriérske) služby, za predpokladu, že bola riadne odoslaná a bolo riadne uhradené
poštovné. Formálne podmienky na zvolanie valného zhromaždenia nie je potrebné dodržať v prípade,
že s tým písomne súhlasia všetci akcionári Spoločnosti.

8.6

Valné zhromaždenie sa spravidla koná v mieste sídla Spoločnosti. Burzová komora je oprávnená
rozhodnúť o inom mieste konania valného zhromaždenia. Miesto, dátum a hodina konania valného
zhromaždenia sa musia určiť tak, aby čo najmenej obmedzovali možnosť akcionárov zúčastniť sa na
valnom zhromaždení.

8.7

Prítomní akcionári sa zapisujú do listiny prítomných, ktorá obsahuje názov a sídlo právnickej osoby
alebo meno a bydlisko fyzickej osoby, ktorá je akcionárom, prípadne splnomocnenca, počet a
menovitú hodnotu akcií, ktoré ju oprávňujú na hlasovanie, prípadne údaj o tom, že akcie neoprávňujú
na hlasovanie. Ak spoločnosť odmietne vykonať zápis určitej osoby do listiny prítomných, uvedie túto
skutočnosť do listiny prítomných spolu s dôvodmi odmietnutia. Listina prítomných je prílohou zápisnice
z konania valného zhromaždenia.

8.8

Akcionár sa zúčastňuje na valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení na základe písomného
plnomocenstva. Splnomocnencom akcionára nemôže byť člen dozornej rady Spoločnosti. Rokovania
valného zhromaždenia sa môže s poradným hlasom zúčastniť generálny sekretár. Rokovania valného
zhromaždenia sa môže zúčastniť burzový komisár alebo jeho zástupca. O výsledkoch rokovania musí
byť bezodkladne písomne informovaný, najmä v súvislosti s výkonom dohľadu.

8.9

Zasadnutie valného zhromaždenia nie je verejne prístupné. Na valnom zhromaždení sa hlasuje na
základe výzvy predsedu spravidla verejne zdvihnutím ruky. Ak to predseda valného zhromaždenia
považuje za potrebné alebo ak sa na tom uznesie valné zhromaždenie, hlasuje sa tajne a predseda
valného zhromaždenia je povinný uskutočniť všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie tajnosti
hlasovania. Hlasovací výrok akcionára musí znieť „za“, alebo „proti“ alebo „zdržal sa“, inak je neplatný
a neprihliada sa naň. V prípade, že je k jednému bodu programu viac návrhov, valné zhromaždenie
o nich hlasuje podľa poradia, v ktorom boli predsedovi valného zhromaždenia doručené. Počet hlasov
akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania Spoločnosti.
Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov, pokiaľ Obchodný zákonník,
Zákon o komoditnej burze alebo Stanovy nevyžadujú inú väčšinu. O záležitostiach, ktoré neboli
zaradené do navrhovaného programu rokovania valného zhromaždenia, možno rozhodnúť len za
účasti a so súhlasom všetkých akcionárov Spoločnosti.

8.10 Valné zhromaždenie zvolí svojho predsedu, zapisovateľa, dvoch (2) overovateľov zápisnice
a najmenej dve (2) osoby poverené sčítaním hlasov. Do zvolenia predsedu valného zhromaždenia
poverí burzová komora jeho vedením svojho člena (pokiaľ z ďalšieho textu výslovne nevyplýva inak,
členom burzovej komory sa ďalej rozumie aj jej predseda a podpredseda) alebo inú osobu, ak zákon
neustanovuje inak; ak taká osoba nie je na valnom zhromaždení prítomná, môže valné zhromaždenie
do zvolenia jeho predsedu viesť ktorýkoľvek z akcionárov Spoločnosti.
Článok 9
Burzová komora
9.1

Burzová komora je štatutárnym orgánom Spoločnosti, ktorý riadi činnosť Spoločnosti a koná v jej
mene. Burzová komora rozhoduje o všetkých záležitostiach Spoločnosti, pokiaľ nie sú Obchodným
zákonníkom, Zákonom o komoditnej burze alebo Stanovami vyhradené do pôsobnosti valného
zhromaždenia alebo dozornej rady.

9.2

V mene Spoločnosti koná samostatne predseda burzovej komory alebo podpredseda burzovej
komory. Podpisovanie za Spoločnosť uskutočňuje predseda burzovej komory alebo podpredseda
burzovej komory tak, že pod napísané alebo vytlačené obchodné meno Spoločnosti pripojí svoj podpis
a označenie svojej funkcie v burzovej komore.

9.3

Do pôsobnosti burzovej komory patrí:
a)

navrhovať valnému zhromaždeniu zmeny Stanov a zmeny plánov obchodnej činnosti;
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
9.4

robiť opatrenia, ktoré majú zabrániť ohrozeniu činnosti Burzy alebo záujmov jej akcionárov,
alebo účastníkov komoditného obchodu;
určovať miesto a čas konania burzových zhromaždení;
určovať, za akých podmienok možno vydávať vstupenky na burzové zhromaždenia;
robiť opatrenia na zachovanie poriadku na burzovom zhromaždení a čestnosti komoditných
obchodov;
schvaľovať burzové pravidlá a určovať spôsob evidencie komoditných obchodov;
rozhodovať o prijatí komodít na komoditný obchod;
určovať systém uverejňovania kurzu komodít;
voliť a odvolávať predsedov a členov burzových výborov a generálneho sekretára;
voliť a odvolávať predsedu a podpredsedu burzovej komory;
vydávať podrobné pravidlá pre jednotlivé oblasti svojej pôsobnosti, najmä etický kódex
obchodovania, pravidlá a zásady komisií, špecifikáciu burzových zvyklostí;
navrhovať zásady výberu audítora ročnej účtovnej závierky Burzy;
rozhodovať o kooptácii náhradného člena burzovej komory;
vykonávať dohľad nad činnosťou osôb oprávnených na komoditné obchody;
vykonávať ďalšie činnosti zverené jej Stanovami alebo právnymi predpismi.

Burzová komora ďalej:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)

zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva Spoločnosti;
zabezpečuje zverejnenie výročnej správy;
zostavuje a zverejňuje konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu
Spoločnosti, ak má Spoločnosť takú povinnosť;
predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie účtovné závierky, ktoré je Spoločnosť povinná
vyhotovovať podľa osobitného predpisu a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát v súlade
so Stanovami;
predkladá valnému zhromaždeniu na prerokovanie spolu s riadnou individuálnou účtovnou
závierkou alebo mimoriadnou individuálnou účtovnou závierkou výročnú správu vyhotovenú
podľa osobitného predpisu;
predkladá najneskôr do 31. mája príslušného kalendárneho roku, ako súčasť výročnej správy
valnému zhromaždeniu na prerokovanie správu o podnikateľskej činnosti Spoločnosti a o stave
jej majetku;
písomne predkladá dozornej rade najmenej raz do roka informácie o zásadných zámeroch
obchodného vedenia Spoločnosti na budúce obdobie, ako aj o predpokladanom vývoji stavu
majetku, financií a výnosov Spoločnosti a na žiadosť a v lehote určenej dozornou radou
písomnú správu o stave podnikateľskej činnosti a o majetku spoločnosti v porovnaní s
predpokladaným vývojom;
bezodkladne informuje dozornú radu o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu podstatne
ovplyvniť vývoj podnikateľskej činnosti a stav majetku Spoločnosti, najmä jej likviditu;
zvolá mimoriadne valné zhromaždenie, ak zistí, že strata Spoločnosti presiahla hodnotu jednej
tretiny (1/3) základného imania alebo to možno predpokladať a predloží valnému zhromaždeniu
návrhy opatrení. O týchto skutočnostiach upovedomí bez odkladu dozornú radu.

9.5

V prípade, že funkcia predsedu burzovej komory zanikla, prechádzajú právomoci predsedu burzovej
komory na podpredsedu burzovej komory. Počas neprítomnosti predsedu burzovej komory, je
podpredseda burzovej komory oprávnený vykonávať všetky právomoci predsedu burzovej komory,
ktoré súvisia s organizáciou a zabezpečením fungovania burzových zhromaždení.

9.6

Členovia burzovej komory sú povinní na požiadanie dozornej rady alebo jej členov zúčastniť sa
zasadnutia dozornej rady a podať jej členom v požadovanom rozsahu doplňujúce informácie k
predloženým správam.

9.7

Burzová komora má najmenej päť (5) a najviac deväť (9) členov. Členov burzovej komory volí a
odvoláva valné zhromaždenie na dobu päť (5) rokov. Osoba zvolená za člena burzovej komory musí
počas trvania funkcie spĺňať podmienky ustanovené Zákonom o komoditnej burze. Počas pôsobenia v
burzovej komore nesmie jej člen vykonávať činnosť obchodníka s komoditami alebo obdobnú činnosť.

9.8

Rokovanie burzovej komory zvoláva jej predseda písomnou pozvánkou, ktorá musí byť členovi
burzovej komory doručená najmenej päť (5) pracovných dní pred konaní rokovania burzovej komory.
Za dodržanie písomnej formy sa považuje aj zaslanie pozvánky elektronickými komunikačnými
prostriedkami (e-mail).
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9.9

Rokovanie burzovej komory riadi jej predseda; v prípade jeho neprítomnosti riadi rokovanie burzovej
komory jej podpredseda. V prípade neprítomnosti predsedu a podpredsedu burzovej komory riadi
rokovanie člen burzovej komory zvolený prítomnými členmi burzovej komory. Rokovania burzovej
komory sa môže zúčastniť generálny sekretár a burzový komisár. Burzová komora je o svojom
rokovaní povinná informovať generálneho sekretára a burzového komisára aspoň päť (5) pracovných
dní pred dňom jeho konania.

9.10 Na rokovanie a hlasovanie burzovej komory sa primerane použije ods. 8.9 prvá až piata veta Stanov.
Každý člen burzovej komory má jeden (1) hlas. Burzová komora je uznášaniaschopná, ak je prítomná
nadpolovičná väčšina členov burzovej komory a na jej rozhodnutie je potrebný súhlas nadpolovičnej
väčšiny prítomných členov. Pri voľbe a odvolaní predsedu burzovej komory alebo generálneho
sekretára, pri schvaľovaní návrhu burzových pravidiel a pri rozhodovaní o protestoch proti rozhodnutiu
predsedu burzovej komory, ktoré sa týkajú oprávnenia obchodovať na komoditnej burze, ako aj v
ďalších prípadoch, ak tak určujú Stanovy, je na zasadnutí burzovej komory potrebná prítomnosť dvoch
tretín (2/3) jej členov a na rozhodnutie je potrebný súhlas dvoch tretín (2/3) prítomných členov
burzovej komory. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu, v prípade jeho neprítomnosti hlas
podpredsedu burzovej komory. V prípade neprítomnosti predsedu a podpredsedu burzovej komory
rozhoduje hlas predsedajúceho zasadnutiu burzovej komory. O priebehu zasadania burzovej komory
a o jej rozhodnutiach sa vyhotovujú zápisnice podpísané predsedom burzovej komory, resp.
podpredsedom, prípadne predsedajúcim členom a zapisovateľom. Každý člen burzovej komory má
právo, aby v zápisnici bol uvedený jeho odlišný názor na prerokúvanú záležitosť. V prípade, že to
umožňujú informačno – technické prostriedky môže rokovanie burzovej komory prebiehať formou
video konferencie zabezpečujúcej priamy audiovizuálny kontakt osôb prítomných na rokovaní
burzovej komory osobne a osoby zúčastnenej na diaľku; táto skutočnosť musí byť konštatovaná
v zápisnici. Rozhodnutia prijaté burzovou komorou na rokovaní formou video konferencie sú neplatné
v prípade, že zápisnica z takéhoto rokovania nebola podpísaná osobou zúčastnenou na diaľku
a doručená Spoločnosti do pätnástich (15) od rokovania burzovej komory. V prípade, že na rokovaní
formou video konferencie burzová komora rozhodla o voľbe predsedu burzovej komory, o voľbe
podpredsedu burzovej komory, alebo o kooptácii člena burzovej komory, zápisnica z rokovania
nemôže byť použitá na registráciu zmeny v obsadení burzovej komory, a to až do momentu kým
nedôjde k doručeniu zápisnice z rokovania Spoločnosti, v súlade s predchádzajúcou vetou. Formou
video konferencie nie je možné hlasovať tajne.
9.11 Burzová komora, ktorej počet členov zvolených valným zhromaždením neklesol pod troch (3) členov,
môže vymenovať náhradných členov do najbližšieho zasadnutia valného zhromaždenia. Účinky vzniku
funkcie takto vymenovaného náhradného člena nastávajú dňom vymenovania burzovou komorou.
V prípade, že valné zhromaždenie na najbližšom zasadnutí neschváli kooptáciu náhradného člena
burzovej komory, dňom konania valného zhromaždenia funkcia náhradného člena burzovej komory
zaniká. Táto skutočnosť nemá vplyv na platnosť a záväznosť právnych úkonov uskutočnených
náhradným členom burzovej komory v mene Spoločnosti.
9.12 Členovia burzovej komory 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. Najmä sú povinní zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné
informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a
skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo Spoločnosti spôsobiť škodu alebo
ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej akcionárov, a pri výkone svojej pôsobnosti nesmú uprednostňovať
svoje záujmy, záujmy len niektorých akcionárov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami Spoločnosti.
9.13 Predseda burzovej komory koná za Spoločnosť vo všetkých veciach, ak zo Stanov nevyplýva niečo
iné, najmä:
a)
b)
c)
d)
e)

f)

riadi činnosť burzovej komory a podpisuje jej uznesenia, zvoláva jej zasadnutia, podpisuje jej
rozhodnutia prijaté na zasadnutí burzovej komory a zodpovedá za ich realizáciu;
koná v mene burzovej komory vo vzťahu k valnému zhromaždeniu a dozornej rade;
je oprávnený urobiť opatrenia, ktoré majú zabrániť ohrozeniu činnosti Spoločnosti alebo
záujmov jej akcionárov, alebo účastníkov komoditných obchodov;
rozhoduje o výške a lehote splatnosti burzových poplatkov;
môže pozastaviť komoditné obchody a činnosť obchodníkov s komoditami v prípade, že by
v dôsledku komoditného obchodu alebo činnosti obchodníka s komoditami mohlo dôjsť
k nestabilite, zníženiu likvidity alebo deformáciám trhu alebo ak je tento dôvod zároveň
zdôvodnený verejným záujmom Slovenskej republiky;
rozhoduje o vytvorení osobitných fondov Spoločnosti a ich použití;
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g)
h)

rozhoduje o použití majetku Spoločnosti;
vydáva osobitné predpisy upravujúce postup pri nakladaní s finančnými prostriedkami a iným
majetkom Spoločnosti;
i)
robí i ďalšie rozhodnutia určené Stanovami alebo právnym predpisom; Stanovy môžu určiť,
ktoré rozhodnutia patriace do pôsobnosti burzovej komory vykonáva predseda burzovej
komory,
j) uskutočňuje všetky úkony potrebné na registráciu zmien týkajúcich sa Spoločnosti
a rozhodcovského súdu príslušným orgánom štátnej správy;
k)
dohliada na dodržiavanie burzových pravidiel.
9.14 Burzová komora môže zriadiť na výkon svojej činnosti burzové výbory ako poradné orgány, ktoré
môžu byť stále alebo dočasné. Členov burzových výborov a ich predsedov volí a odvoláva burzová
komora. Burzové výbory sú zložené z odborníkov v príslušnej oblasti. Členovia burzových výborov nie
sú oprávnení konať v mene Spoločnosti. Rokovaní burzových výborov sa môže s poradným hlasom
zúčastniť generálny sekretár. Rokovaní burzových výborov sa môže zúčastniť člen burzovej komory
alebo člen dozornej rady. Na pravidlá rokovania burzových výborov sa použijú primerane ustanovenia
o rokovaní burzovej komory.
9.15 Spoločnosť je povinná zriadiť útvar inšpekcie komoditných obchodov (ďalej len "Útvar inšpekcie"),
ktorý je povinný sledovať, vyhodnocovať a zaznamenávať údaje o komoditných obchodoch
potrebných na vypracúvanie podkladov na plnenie úloh útvaru inšpekcie a za podmienok určených
Zákonom o komoditnej burze kontrolovať komoditné obchody a poskytovať súčinnosť Ministerstvu a
Národnej banke Slovenska. Spoločnosť je povinná zabezpečiť materiálne, technické, organizačné a
personálne podmienky na činnosť Útvaru inšpekcie. Útvar inšpekcie riadi vedúci útvaru inšpekcie.
Vedúci útvaru inšpekcie a osoby poverené vykonávaním činnosti útvaru inšpekcie sú zamestnancami
Spoločnosti. Zamestnanec Útvaru inšpekcie nesmie byť členom burzovej komory, členom dozornej
rady ani generálnym sekretárom. Vedúceho Útvaru inšpekcie vymenúva na návrh generálneho
sekretára burzová komora po predchádzajúcom súhlase Ministerstva.
Článok 10
Dozorná rada
10.1 Dozorná rada je kontrolným orgánom Spoločnosti, ktorý:
a)
b)
c)
d)

dohliada na hospodárenie Spoločnosti, na výkon pôsobnosti burzovej komory a na dodržiavanie
všeobecne záväzných právnych predpisov, Stanov a burzových pravidiel.
preskúmava účtovné závierky, ktoré je Spoločnosť povinná vyhotovovať podľa osobitného
predpisu a návrh na rozdelenie zisku alebo na úhradu strát a predkladá svoje vyjadrenie
valnému zhromaždeniu;
zvoláva valné zhromaždenie, ak to vyžadujú záujmy Spoločnosti, a na valnom zhromaždení
navrhuje potrebné opatrenia;
uplatňuje nároky Spoločnosti proti členom burzovej komory; za týmto účelom určí svojho člena,
ktorý zastupuje Spoločnosť v konaní pred súdmi a inými orgánmi.

10.2 Dozorná rada nekontroluje komoditné obchody.
10.3 Dozorná rada má najmenej troch (3) členov. Členom dozornej rady môže byť len fyzická osoba. Člen
dozornej rady nesmie byť zároveň členom burzovej komory, prokuristom alebo osobou oprávnenou
podľa zápisu v obchodnom registri konať v mene Spoločnosti.
10.4 Osoba zvolená za člena dozornej rady musí počas trvania funkcie spĺňať podmienky ustanovené
Zákonom o komoditnej burze. Počas pôsobenia v burzovej komore nesmie jej člen vykonávať činnosť
obchodníka s komoditami alebo obdobnú činnosť. Predsedu dozornej rady volia členovia dozornej
rady z pomedzi členov dozornej rady. Funkčné obdobie členov dozornej rady je päť (5) rokov. Člen
dozornej rady môže byť zvolený najviac na dve (2) po sebe nasledujúce obdobia.
10.5 Jedného (1) člena dozornej rady vymenúva a odvoláva Ministerstvo hospodárstva Slovenskej
republiky. Ak Spoločnosť organizuje komoditné obchody s komoditnými derivátmi, jedného (1) člena
dozornej rady vymenúva a odvoláva aj Národná banka Slovenska. Ak má Spoločnosť viac ako
päťdesiat 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere v čase voľby volia jednu tretinu (1/3)
zamestnanci Spoločnosti. Ostatných členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie.
Ustanovenia Obchodného zákonníka o kumulatívnej voľbe a odvolaní členov dozornej rady valným
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zhromaždením sa nepoužijú; valné zhromaždenie rozhoduje jednoduchou väčšinou prítomných
akcionárov, pričom hlasy sa počítajú podľa pomeru menovitej hodnoty akcií akcionára k výške
základného imania.
10.6 Na zasadnutí dozornej rady je oprávnený zúčastniť sa burzový komisár. Každý člen dozornej rady má
jeden (1) hlas. Dozorná rada je uznášaniaschopná pokiaľ je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.
Dozorná rada rozhoduje väčšinou hlasov všetkých svojich členov. O zasadaní dozornej rady sa
vyhotovuje zápisnica podpísaná jej predsedom. V zápisnici sa uvedú aj stanoviská menšiny členov, ak
títo o to požiadajú; vždy sa uvedie rozdielny názor členov dozornej rady zvolených zamestnancami
Spoločnosti. Na pravidlá rokovania burzových výborov sa použijú primerane ustanovenia o rokovaní
burzovej komory.
10.7 Členovia dozornej rady:
a)
b)
c)

sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti Spoločnosti;
kontrolujú, či účtovné záznamy sú riadne vedené v súlade so skutočnosťou a či sa
podnikateľská činnosť Spoločnosti uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, Stanovami a
pokynmi valného zhromaždenia;
sa zúčastňujú na valnom zhromaždení Spoločnosti a sú povinní oboznámiť valné zhromaždenie
s výsledkami svojej kontrolnej činnosti (rozdielny názor členov dozornej rady zvolených
zamestnancami a stanovisko menšiny členov dozornej rady, ak títo o to požiadajú, sa oznámi
valnému zhromaždeniu spolu so závermi ostatných členov dozornej rady).

10.8 Na členov dozornej rady sa primerane vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka o zodpovednosti
za škodu spôsobenú výkonom funkcie, zákaz konkurencie a podmienky uskutočňovania právnych
úkonov medzi Spoločnosťou a členom dozornej rady.
Článok 11
Generálny sekretár
11.1 Do pôsobnosti generálneho sekretára patrí najmä:
a)
b)
c)
d)
e)

riadiť činnosť burzovej administratívy, najmä účtovníctvo a výkazníctvo;
pripravovať podklady na zasadnutie burzovej komory;
uverejňovať závery a oznámenia burzovej komory;
plniť ďalšie úlohy podľa Stanov, burzových pravidiel alebo ktorými ho poverí burzová komora
alebo jej predseda;
dbať na zachovanie poriadku na burzových zhromaždeniach; v tejto súvislosti je oprávnený
vykázať osoby, ktoré rušia poriadok a nerešpektujú jeho pokyny.

11.2 Generálneho sekretára volí a odvoláva burzová komora podľa pravidiel uvedených v Článku 9 Stanov.
Osoba zvolená za generálneho sekretára musí počas trvania funkcie spĺňať podmienky ustanovené
Zákonom o komoditnej burze. Počas trvania funkcie generálny sekretár nie je oprávnený vykonávať
činnosť obchodníka s komoditami alebo obdobnú činnosť, byť členom dozornej rady, byť členom
štatutárneho, dozorného alebo iného obdobného orgánu inej obchodnej spoločnosti alebo družstva
alebo podnikať.
11.3 Zasadnutí valného zhromaždenia, burzovej komory a burzových výborov sa generálny sekretár môže
zúčastniť s poradným hlasom.
Článok 12
Rezervný fond
12.1 Spoločnosť vytvára pri svojom vzniku rezervný fond vo výške 10 % základného imania. Tento fond je
povinná každoročne dopĺňať o sumu vo výške 10 % z čistého zisku vyčísleného v riadnej účtovnej
závierke, a to až dovtedy kým rezervný fond dosiahne 20 % základného imania.
12.2 O použití rezervného fondu rozhoduje burzová komora.
Článok 13
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Hospodárske vzťahy
13.1 Do zrušenia Spoločnosti môže byť medzi akcionárov rozdelený vždy len čistý zisk:
a)
b)

znížený o prídely do rezervného fondu, prípadne ďalších fondov, ktoré Spoločnosť vytvára
podľa zákona, a o neuhradenú stratu z minulých období;
zvýšený o nerozdelený zisk z minulých období a fondy vytvorené zo zisku, ktorých použitie nie
je v zákone ustanovené.

13.2 Čistý zisk upravený podľa ods. 13.1 Stanov môže byť použitý na:
a)
b)
c)
d)

ďalšie investície do majetku Spoločnosti;
výplatu tantiém členom burzovej komory a členom dozornej rady;
výplatu dividend akcionárom;
iný účel určený valným zhromaždením.

13.3 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 rezervným fondom, prípadne ďalšími
fondmi vytváranými Spoločnosťou, ktoré sa podľa zákona alebo stanov nesmú použiť na plnenie
akcionárom, znížená o hodnotu nesplateného základného imania, ak táto hodnota ešte nie je zahrnutá
v aktívach uvedených v súvahe podľa osobitného zákona.
13.4 Majetok Spoločnosti je tvorený najmä :
a)
b)
c)
d)
e)

vkladmi akcionárov,
zápisným členov,
výnosmi z tržieb,
darmi, prípadne dotáciami a inými poplatkami,
fondmi, ktoré sú vytvorená na základe rozhodnutia predsedu burzovej komory.

13.5 O použití majetku Spoločnosti rozhoduje predseda burzovej komory. Majetok spravuje a riadne s ním
hospodári generálny sekretár. Oprávnenie disponovať účtom je stanovené osobitným predpisom
predsedu burzovej komory.
Článok 14
Zvýšenie a zníženie základného imania
14.1 O zvýšení základného imania rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov
prítomných akcionárov. Ak bolo vydaných viac druhov akcií, vyžaduje sa táto väčšina hlasov u
prítomných akcionárov každého druhu akcií. Na upisovanie akcií a splácanie ich emisného kurzu pri
zvýšení základného imania sa použijú primerane ustanovenia na upisovanie akcií a splácanie ich
emisného kurzu pri založení spoločnosti, ak zákon neustanovuje inak. Ak Spoločnosť zvyšuje
základné imanie peňažnými vkladmi, doterajší akcionári majú právo na prednostné upisovanie akcií
na zvýšenie základného imania, a to v pomere menovitej hodnoty ich akcií k výške doterajšieho
základného imania.
14.2 Ak burzová komora uvedie vo vyhlásení o splatení vkladov alebo ich častí jednotlivými upisovateľmi
vyššiu sumu, ako bola splatená, ručia členovia burzovej komory spoločne a nerozdielne do výšky
tohto rozdielu voči Spoločnosti za splnenie povinnosti akcionára splatiť vklad a v rovnakej výške voči
veriteľom Spoločnosti za záväzky spoločnosti. Ručenie člena burzovej komory voči veriteľom
Spoločnosti zaniká splatením vkladov, ktorých sa uvedenie vyššej sumy vo vyhlásení týkalo.
14.3 Ak burzová komora nepodá návrh na zápis zvýšenia základného imania do obchodného registra do
deväťdesiatich (90) dní odo dňa upísania akcií, upísanie akcií je neúčinné, zanikajú práva a povinnosti
upisovateľa z upísania akcií a Spoločnosť je povinná vrátiť upisovateľovi vklad alebo časť vkladu
splatenú pri upísaní akcií.
14.4 Zvýšenie základného imania upísaním nových akcií je prípustné, ak akcionári splatili emisný kurz
všetkých skôr upísaných akcií okrem akcií vydaných zamestnancom spoločnosti. Toto obmedzenie sa
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netýka zvýšenia základného imania nepeňažnými vkladmi, a ak sa majú akcie vydať zamestnancom
Spoločnosti.
14.5 Ak valné zhromaždenie rozhodlo o vydaní vymeniteľných dlhopisov alebo prioritných dlhopisov,
rozhodne súčasne o zvýšení základného imania, ktoré sa vykoná v rozsahu, v akom sa uplatnia práva
na vydanie akcií Spoločnosti spojené s vymeniteľnými dlhopismi alebo práva na upísanie akcií
spojené s prioritnými dlhopismi. Výška podmieneného zvýšenia základného imania nesmie byť vyššia
ako polovica základného imania Spoločnosti v čase prijatia uznesenia valného zhromaždenia o
podmienenom zvýšení základného imania.
14.6 Valné zhromaždenie môže rozhodnúť, že nerozdelený zisk alebo fondy vytvorené zo zisku, ktorých
použitie nie je zákonom ustanovené, alebo iné vlastné zdroje Spoločnosti vykázané v individuálnej
účtovnej závierke vo vlastnom imaní Spoločnosti sa použijú na zvýšenie základného imania.
Spoločnosť môže takto zvýšiť základné imanie iba pri dodržaní podmienok podľa § 179 ods. 3 a 4
Obchodného zákonníka. Zvýšenie sa vykoná buď vydaním nových akcií a ich bezplatným rozdelením
medzi akcionárov podľa podielu nimi upísaných akcií na doterajšom základnom imaní, alebo zvýšením
menovitej hodnoty doterajších akcií.
14.7 Ak Spoločnosť zvyšuje základné imanie upísaním nových akcií, valné zhromaždenie môže rozhodnúť,
že časť emisného kurzu upisovaných akcií bude krytá z vlastných zdrojov Spoločnosti vykázaných v
účtovnej závierke vo vlastnom imaní spoločnosti. Zvýšenie základného imania nepeňažnými vkladmi
alebo obmedzenie alebo vylúčenie práva akcionárov na prednostné upisovanie nových akcií je v
tomto prípade vylúčené.
14.8 Stanovy alebo valné zhromaždenie môžu poveriť burzovú komoru, aby za podmienok ustanovených
zákonom a určených Stanovami rozhodla o zvýšení základného imania do určitej výšky.
14.9 O znížení základného imania rozhoduje, ak osobitný zákon neustanovuje inak, na návrh burzovej
komory valné zhromaždenie dvojtretinovou (2/3) väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Ak bolo
vydaných viac druhov akcií, vyžaduje sa táto väčšina hlasov prítomných akcionárov každého druhu
akcií. Zníženie základného imania sa vykoná znížením menovitej hodnoty akcií alebo tým, že sa
vezme z obehu určitý počet akcií.
14.10 Podrobnosti o zvýšení a znížení základného imania sú uvedené v 202 a nasl. Obchodného zákonníka.
Článok 15
Zmena Stanov
15.1 O zmene Stanov rozhoduje valné zhromaždenie spôsobom uvedeným v ods. 8.3, písm. a) Stanov.
15.2 Ak je v programe valného zhromaždenia zaradená zmena Stanov, pozvánka na valné zhromaždenie
alebo oznámenie o jeho konaní musí obsahovať aspoň podstatu navrhovaných zmien.
15.3 Ak prijme valné zhromaždenie rozhodnutie, ktorého dôsledkom je zmena obsahu Stanov, považuje sa
toto rozhodnutie za rozhodnutie o zmene Stanov, ak bolo prijaté spôsobom, ktorý sa podľa zákona a
Stanov vyžaduje na prijatie rozhodnutia o zmene Stanov.
15.4 Burzová komora je povinná po každej zmene Stanov vyhotoviť bez zbytočného odkladu úplné znenie
Stanov, za ktorého úplnosť a správnosť zodpovedá.
Článok 16
Rozhodcovský súd
16.1 Spoločnosť je zriaďovateľom stáleho rozhodcovského súdu s názvom Burzový rozhodcovský súd pri
Komoditnej burze Bratislava, so sídlom Trnavská cesta 50/A, 821 02 Bratislava, Slovenská republika
(pôvodné sídlo 29. augusta 2, 811 07 Bratislava, Slovenská republika) (ďalej len "Rozhodcovský
súd"). Burzová komora je povinná včas a riadne uskutočňovať všetky úkony potrebné na registráciu
zmien týkajúcich sa Spoločnosti a Rozhodcovského súdu príslušným orgánom štátnej správy.
16.2 Organizačné usporiadanie, zloženie Rozhodcovského súdu a pravidlá konania pred ním určuje štatút
a poriadok Rozhodcovského súdu.
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16.3 Rozhodcovský súd rozhoduje o sporoch z komoditných obchodov a z obchodov uzatvorených mimo
komoditnej burzy Spoločnosti, ak sú predmetom týchto obchodov komodity obchodované na
komoditnej burze Spoločnosti, a o týchto sporoch by inak rozhodovali súdy, ak sa na tom strany
dohodnú. Právomoc Rozhodcovského súdu rozhodovať spory z komoditných obchodov zaniká dňom
zrušenia Spoločnosti okrem sporov, v ktorých bolo rozhodcovské konanie už začaté.
Článok 17
Burza
17.1 Na Burze možno obchodovať iba s komoditami, ktoré sú zapísané v obchodnom registri a ktorých
prijatie na komoditný obchod schválila burzová komora.
17.2 Komoditné obchody môžu uzatvárať len osoby oprávnené na komoditné obchody, ktorými sú
a)
b)
c)
d)

akcionári Spoločnosti;
obchodník s komoditami;
obchodník s cennými papiermi;
právnické osoby zriadené zákonom na účel regulácie trhu komodít alebo vytvárania a
ochraňovania štátnych hmotných rezerv;

17.3 Osoby oprávnené na komoditné obchody sú povinné včas a riadne plniť svoje príspevkové
a poplatkové povinnosti, najmä platiť Spoločnosti poplatok za zápis, ročný poplatok za obchodovanie
a iné poplatky určené burzovou komorou.
17.4 Osoby oprávnené na komoditné obchody sú povinné najneskôr do piatich (5) pracovných dní od
vzniku akejkoľvek skutočnosti, ktorá má alebo môže mať za následok stratu ich spôsobilosti
vykonávať činnosť podľa Zákona o komoditnej burze oznámiť túto skutočnosť Spoločnosti.
17.5 Akcionár, ktorý nie je obchodník s komoditami, môže obchodovať len na vlastný účet. Akcionár, ktorý
je obchodník s komoditami môže obchodovať aj na účet tretej osoby. Slovenská republika obchoduje s
komoditami na komoditnom trhu organizovanom Spoločnosťou prostredníctvom právnických osôb
podľa ods. 17.2, písm. d) Stanov. Tieto osoby uzatvárajú komoditné obchody len na vlastný účet a nie
na účet tejto osoby a obchodujú prednostne na komoditnom trhu s výnimkou, ak príslušný orgán
štátnej správy v odôvodnených a výnimočných prípadoch nerozhodne inak.
17.6 Obchodník s komoditami musí spĺňať všetky podmienky a včas a riadne plniť všetky povinnosti
stanovené Zákonom o komoditnej burze. Obchodníka s komoditami vymenuje burzová komora.
Rozdelenie obchodníkov s komoditami podľa druhu ich odbornej špecializácie určí burzová komora a
uverejní na svojej internetovej stránke. Obchodník s komoditami má právo:
a)
b)

byť volený do orgánov Burzy;
navštevovať burzové zhromaždenia.

17.7 Obchodník s cennými papiermi musí okrem povinností vyplývajúcich zo Stanov, Zákona o komoditnej
burze a Obchodného zákonníka sa spĺňať aj podmienky stanovené osobitným predpisom.
Ustanovenia upravujúce práva a povinnosti obchodníka s komoditami sa použijú primerane na práva a
povinnosti obchodníka s cennými papiermi.
17.8 Dohľad nad osobami oprávnenými na komoditné obchody vykonáva burzová komora spôsobom a v
rozsahu určenom v burzových pravidlách a Zákonom o komoditnej burze a Ministerstvo.
17.9 Burzová komora odníme oprávnenie obchodníkovi s komoditami vždy, ak nespĺňa predpoklady na
výkon činnosti obchodníka s komoditami ustanovené Zákonom o komoditnej burze alebo osobitným
predpisom. Obchodník s komoditami sa môže domáhať na súde do jedného (1) mesiaca odo dňa, keď
mu bolo doručené rozhodnutie burzovej komory o odňatí oprávnenia, aby súd preskúmal zákonnosť
tohto rozhodnutia; podanie návrhu na súd nemá odkladný účinok. Ak súd rozhodne, že odňatie
oprávnenia obchodníka s komoditami je nezákonné, platí, že k odňatiu oprávnenia nedošlo.
17.10 Obchodníkom s komoditami prestáva byť ten,
a)

kto písomne oznámil, že sa vzdáva činnosti obchodníka s komoditami,
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b)

komu bolo odňaté oprávnenie burzovou komorou podľa Stanov a burzových pravidiel.

17.11 Na komoditnej burze Spoločnosti môžu pôsobiť osoby oprávnené na komoditné obchody za
predpokladu , že:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

uzavreli so Spoločnosťou rámcovú zmluvu o podmienkach obchodovania;
zaplatili registračný poplatok (zápisné);
zaplatili ostatné poplatky určené cenníkom Burzy;
boli na základe rozhodnutia generálneho sekretára zaregistrované;
im bola udelená vstupenka na burzové zhromaždenie, resp. na vykonávanie komoditných
obchodov prostredníctvom informačného systému Burzy;
nebolo rozhodnuté zo strany príslušného orgánu Spoločnosti alebo príslušného štátneho
orgánu dohľadu; resp. burzového komisára o odňatí oprávnenia;

17.12 Z uzatvárania komoditných obchodov sú vylúčené:
a)
b)

c)
d)

e)

osoby, ktoré prestali spĺňať požiadavky ustanovené zákonom pre osoby oprávnené na
komoditné obchody,
osoby, na ktorých majetok bol vyhlásený konkurz podľa osobitného predpisu alebo bol návrh na
vyhlásenie konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku, alebo bol konkurz zrušený preto, že
majetok úpadcu nepostačoval na úhradu nákladov konkurzu, a to počas dvoch rokov po
skončení konkurzného konania, iba ak by burzová komora rozhodla inak,
osoby, ktorým bolo odobraté alebo pozastavené právo na komoditné obchody burzovým
komisárom,
osoby, ktorým bola z dôvodu závažného porušenia ich povinností burzovou komorou odobratá
alebo inak obmedzená možnosť uzatvárať komoditné obchody Spoločnosťou (najmä odňatím
vstupenky na burzové zhromaždenie, resp. odopretím prístupu do informačného systému Burzy
za účelom vykonávania komoditných obchodov),
ďalšie osoby, ak tak ustanoví Zákon o komoditnej burze alebo osobitný predpis.

17.13 Burzové pravidlá upravujú postup pri organizovaní komoditných obchodov a podmienky obchodovania
na komoditnej burze Spoločnosti. Burzové pravidlá vydáva burzová komora a po obdržaní
predchádzajúceho súhlasu Ministerstva ich uverejní na internetových stránkach Spoločnosti; za platné
sa považuje uverejnené znenie.
Článok 18
Komoditné obchody
18.1 Uzatváranie a sprostredkovanie komoditných obchodov sa realizuje prostredníctvom informačného
systému Burzy alebo prostredníctvom burzového zhromaždenia. Burza je povinná uskutočniť všetky
potrebné kroky na zabránenie neautorizovanému použitiu a neoprávnenému prístupu (do)
informačného systému Burzy. Právnická osoba, ktorá je oprávnená na komoditné obchody, určí s
predchádzajúcim súhlasom burzovej komory jednu alebo viac fyzických osôb ako svojich
splnomocnencov, ktorí budú v jej mene uzavierať komoditné obchody (ďalej len "Broker").
18.2 Pri uzatváraní a sprostredkovaní komoditných obchodov Brokeri zadávajú pokyny na:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

nákup alebo predaj,
na konkrétny trh,
na konkrétny tovar;
s určitým množstvom vyjadrený v lótach, počte lót a počte minimálnych lót potrebných na
vytvorenie kontraktu;
s určenou cenou;
s určenou menou;
s určeným vysporiadaním;
s možnosťou fyzickej dodávky;
expiráciou;
a ďalšie špecifikácie.

18.3 Brokeri môžu zadávať aj časovo obmedzený pokyn. Pri spárovaní plného alebo čiastočného pokynu
Burza uzavrie dané množstvo pokynu, vytvorí závierkový list, a kontrakt sa musí plniť.
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18.4 Burzové obchodovanie na trhoch vedie a organizuje zamestnanec Burzy - Manažér burzových
obchodov. Vo všetkých prípadoch, v ktorých sa Broker - predávajúci a Broker - kupujúci dohodnú na
podmienkach budúcej zmluvy, podpisujú burzový kontrakt, čím sa obchod považuje za uzavretý.
Platnosť uzavretia burzového obchodu potvrdzuje manažér burzových obchodov svojím podpisom na
burzovom kontrakte, ktorý obdržia obidve zmluvné strany a Burza. Burzový kontrakt uzavretý cez
informačný systém Burzy má právnu silu zmluvy.
18.5 Uzatvárať obchody mimo Burzu s tovarom uvedeným na trhu Burzy sa zakazuje. Ak osoby oprávnené
na komoditné obchody alebo ich Brokeri uzavrú medzi sebou obchod mimo Burzu s tovarom
uvedeným v informačnom systéme Burzy alebo v priebehu 4 týždňov od jeho vyradenia z
informačného systému burzy, považuje sa toto konanie za porušenie burzových pravidiel. Na základe
požiadania burzovej komory alebo jej predsedu je osoba oprávnená vykonávať komoditné obchody
predložiť Spoločnosti kópie uzatvorených zmlúv s jeho klientmi.
18.6 Všetky nejasnosti, chyby, alebo spory vzniknuté medzi účastníkmi burzového zhromaždenia alebo pri
používaní informačného systému Burzy sa riešia na úrovni zodpovedných pracovníkov Burzy, až po
úroveň generálneho sekretára. KBB neručí a nezodpovedá za škody spôsobené tretími stranami
alebo jej zamestnancami. Ak sa spory nedoriešia na úrovni zodpovedných pracovníkov, predkladajú
sa na riešenie disciplinárnej komisii, prípadne Rozhodcovskému súdu.
18.7 Cena a ostatné podstatné podmienky z komoditného obchodu musí byť na Burze zaznamenaná. Kurz
komodít je stanovený informačným systémom Burzy v reálnom čase. Algoritmus na stanovenie kurzu
komodít schvaľuje burzová komora. Premenné algoritmu na stanovenie kurzu komodít schvaľuje
predseda burzovej komory. Kurzový lístok na webovej stránke Burzy obsahuje kurzy komodít na
základe údajov cenovej kotácie. Tento kurzový lístok môže byť vydaný s miernym omeškaním
v porovnaní s reálnou cenovou kotáciou.
18.8 Zúčtovanie a vyrovnanie komoditných obchodov sa uskutočňuje prostredníctvom Garančného
systému Burzy. Výkon zúčtovania garančného systému môže vykonávať jedna alebo viac spoločností.
Zoznam spoločností musí byť verejne dostupný na webovej stránke burzy. Predseda burzovej komory
po návrhu Generálnym sekretárom Burzy môže pridať alebo odobrať povolenie na vykonávanie
činnosti zúčtovacej spoločnosti. Podrobnosti používania a zúčtovania garančného systému sú
uvedené v burzových pravidlách.
Článok 19
Zrušenie, likvidácia a zánik Spoločnosti
19.1 Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra, ak Obchodný zákonník neustanovuje inak.
19.2 Zániku spoločnosti predchádza jej zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie, ak jej imanie prechádza
na právneho nástupcu.
19.3 Spoločnosť sa zrušuje:
a)
b)
c)
d)

e)

uplynutím času, na ktorý bola založená;
odo dňa uvedeného v rozhodnutí valného zhromaždenia o zrušení Spoločnosti, inak odo dňa,
keď bolo toto rozhodnutie prijaté, ak ide o zrušenie Spoločnosti s likvidáciou, alebo o zrušenie
Spoločnosti bez likvidácie s právnym nástupcom (zlúčenie, splynutie, rozdelenie);
odo dňa uvedeného v rozhodnutí súdu o zrušení Spoločnosti, inak odo dňa, keď toto
rozhodnutie nadobudne právoplatnosť;
zrušením konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia alebo zrušením konkurzu z dôvodu, že
majetok Spoločnosti nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty,
alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo zastavením
konkurzného konania pre nedostatok majetku alebo zrušením konkurzu pre nedostatok majetku
alebo zrušením konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku;
z iného dôvodu, ak tak ustanovuje osobitný zákon.

19.4 Ak celé imanie Spoločnosti neprešlo na právneho nástupcu, vykoná sa likvidácia podľa Obchodného
zákonníka, ak zákon neustanovuje inak. Spoločnosť vstupuje do likvidácie ku dňu svojho zrušenia, ak
zákon neustanovuje inak. Po dobu likvidácie sa používa obchodné meno Spoločnosti s dodatkom "v
likvidácii".
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19.5 Likvidátora vymenúva valné zhromaždenie. Vymenovaním likvidátora do funkcie prechádza na neho
pôsobnosť štatutárneho orgánu uskutočňovať v mene Spoločnosti úkony podľa tohto odseku.
Likvidátor robí v mene Spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii Spoločnosti. Pri výkone tejto
pôsobnosti plní záväzky Spoločnosti, uplatňuje pohľadávky a prijíma plnenia, zastupuje Spoločnosť
pred súdmi a inými orgánmi, uzaviera zmiery a dohody o zmene a zániku práv a záväzkov. Nové
zmluvy môže uzavierať len v súvislosti s ukončením nevybavených obchodov. Ak likvidátor zistí
predlženie likvidovanej spoločnosti, podá bez zbytočného odkladu návrh na vyhlásenie konkurzu.
19.6 Po uspokojení všetkých veriteľov sa likvidačný zostatok rozdelí medzi akcionárov v pomere
zodpovedajúcom menovitej hodnote ich akcií. Ak akcie neboli úplne splatené, vyplatí sa akcionárom
suma, ktorú splatili, a až zvyšok sa rozdelí medzi akcionárov v pomere k výške menovitej hodnoty ich
akcií. Ak likvidačný zostatok nestačí na úhradu menovitej hodnoty akcií, delia sa akcionári v pomere
zodpovedajúcom splatenej menovitej hodnote ich akcií.
19.7 Ak Spoločnosť vydala zaknihované akcie, likvidátor po schválení účtovnej závierky, konečnej správy o
priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku zabezpečí ich zrušenie v evidencii
zaknihovaných cenných papierov ustanovenej osobitným zákonom. Zrušením akcií v evidencii
cenných papierov ustanovenej osobitným zákonom vzniká akcionárovi nárok na vyplatenie podielu na
likvidačnom zostatku.
19.8 Registrový súd vykoná výmaz Spoločnosti z obchodného registra, iba ak sa preukáže, že všetky
zaknihované akcie boli zrušené.
Článok 20
Záverečné ustanovenia
20.1 Všetky právne vzťahy súvisiace so založením, zmenou právnej formy a existenciou Spoločnosti sa
riadia slovenským právom, najmä Obchodným zákonníkom, Zákonom o komoditnej burze a zákonom
o cenných papieroch.
20.2 Vzdanie sa funkcie je účinné odo dňa prvého zasadnutia orgánu, ktorý je oprávnený vymenovať alebo
zvoliť nového člena orgánu nasledujúceho po doručení vzdania sa funkcie; ak sa člen orgánu vzdá
svojej funkcie na zasadnutí orgánu spoločnosti, ktorý je oprávnený vymenovať alebo zvoliť nového
člena orgánu, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite. Ak orgán Spoločnosti, ktorý je oprávnený
vymenovať alebo zvoliť nového člena orgánu spoločnosti, nezasadne ani do troch (3) mesiacov od
doručenia vzdania sa funkcie, je vzdanie sa funkcie účinné od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí
tejto lehoty. Odvolanie z funkcie je účinné dňom uvedeným v rozhodnutí.
20.3 Členovia orgánov Spoločnosti sú povinní najneskôr do piatich (5) pracovných dní:
a)
b)

od zmeny ich osobných údajov (titul, meno, priezvisko, bydlisko, telefónne číslo, e-mail);
od vzniku akejkoľvek skutočnosti, ktorá má alebo môže mať za následok stratu ich spôsobilosti
vykonávať ich funkciu v Spoločnosti;

oznámiť túto skutočnosť Spoločnosti.
20.4 Akákoľvek komunikácia medzi akcionármi a Spoločnosťou, medzi akcionármi navzájom, prípadne
medzi členmi orgánov Spoločnosti a Spoločnosťou, ktorej predmetom je vznik, zmena a zánik práv
a povinností vyplývajúcich zo Stanov, zo zmluvy o výkone funkcie, prípadne zo zákona, musí byť
uskutočnená písomne a doručená určenému adresátovi. V prípade komunikácie, ktorej odosielateľom
je člen burzovej komory a adresátom je Spoločnosť, sa určeným adresátom rozumie Spoločnosť a (v
kópii) ktorýkoľvek iný člen burzovej komory Spoločnosti – v takom prípade musí byť písomnosť
doručená osobitne každému z týchto subjektov.
20.5 Ak Stanovy alebo burzové pravidlá výslovne neustanovujú inak, akákoľvek komunikácia medzi
Spoločnosťou a osobami oprávnenými na komoditné obchody musí byť uskutočnená písomne
a doručená určenému adresátovi.
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20.6 Dokument, ktorý je:
a)
b)

doručený určenému adresátovi osobne sa považuje za doručený okamihom jeho doručenia,
resp. odopretia jeho prevzatia určeným adresátom;
zaslaný určenému adresátovi poštou sa považuje za doručený tretím (3.) dňom nasledujúcim po
jeho riadnom odoslaní formou doporučenej zásielky.

Pre účely preukázania doručenia je postačujúce ak odosielateľ preukáže, že zásielka bola riadne
adresovaná, a že bolo zaplatené poštovné.
20.7 Právny alebo iný úkon, ktorý Zákon o komoditnej burze podmieňuje predchádzajúcim súhlasom
Ministerstva, nadobúda účinnosť najskôr dňom právoplatnosti rozhodnutia Ministerstva o udelení
predchádzajúceho súhlasu.
20.8 V prípade, že sa ktorékoľvek ustanovenie Stanov ukáže ako neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné
nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a vynútiteľnosť ostaných ustanovení a Stanov ako celku.
Neplatné, neúčinne alebo nevynútiteľné ustanovenie spoločenskej zmluvy sú spoločníci povinní bez
zbytočného odkladu nahradiť ustanovením, ktoré z hospodársko–právneho hľadiska zodpovedá
neplatnému, neúčinnému alebo nevynútiteľnému ustanoveniu.
Bratislava, 20. apríl 2012.
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