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ÚVOD
Toto memorandum je určené investorovi projektu SkyWay (ďalej len Investor), aby sa mu
priblížila právna štruktúra projektu SkyWay (ďalej len Projekt).
Hlavným cieľom Projektu je vybudovanie moderného a vysoko účinného dopravného systému
tzv. „druhej úrovne“ (t. j. umiestneného na stožiaroch nad zemou) vyrobeného na základe technológie
SkyWay. Odlišovacie znaky ponúkanej technológie sú podmienené celým komplexom jej
konštrukčných, technologických a prevádzkových vlastností.
Dopravná štruktúra postavená podľa technológie SkyWay nemá súvislý povrch. Z hľadiska
organizácie dopravy je bližšia cestnej doprave, z hľadiska organizácie samotnej dopravnej štruktúry je
však bližšia skôr koľajovej doprave. Základ dopravnej štruktúry (trať) tvoria predpäté natiahnutím
nerezové strunové koľajnice (ľahký dopravný systém) alebo predpätá natiahnutím nerezová nosná
strunovo-nosníková konštrukcia (ťažký a multifunkčný dopravný systém).
Vďaka výstužným stožiarom (každých 2-3 km a via(c) a medzistožiarom (každých 40-60 m a
via(c) je dopravná štruktúrа vždy umiestnená nad zemou. Umiestnenie dopravnej štruktúry nad zemou
má zásadný význam z hľadiska nákladov na výstavbu, maximálnej ekologickosti a šetrného
hospodárenia v celej dĺžke trate, pričom zabezpečuje najvyššiu úroveň bezpečnosti prepravy.
Jazdnú súpravu tvoria koľajové vozidlá na oceľových kolesách (osobný – unibus, nákladný –
unikar) s jednoduchými a spoľahlivými algoritmami organizácie a riadenia dopravy podľa schém
klasickej koľajovej dopravy.
Inovatívny charakter strunových technológií je vo veľkej miere daný dodatočným
synergetickým efektom, ktorý pozostáva z „jednoduchých a zrozumiteľných“ riešení, z ktorých je každé
jednotlivé riešenie dobre známe a široko uplatňované v technike.
Na účely realizácie projektu je dlhodobo prenajatý pozemok rozlohou 35,86 ha na území
Puchovičského okresu Minskej oblasti Bieloruskej republiky.
Projekt predpokladá vytvorenie výrobného komplexu zahŕňajúceho tri estakádové dopravné
systémy (vrátane dopravnej a staničnej infraštruktúry, ako aj nákladnej a osobnej mestskej pozemnej
dopravy); výrobné priestory; projektovú kanceláriu; kancelársku budovu; laboratórno-skúšobný
komplex.

Toto memorandum je určené výhradne Investorovi daného Projektu. Jeho šírenie a použitie sú
vyslovene obmedzené účelmi Projektu, nie je určený na citovanie a použitie za iným účelom
a nemôže sa poskytovať tretím osobám, ktoré nie sú oprávnené s ním narábať, za akýmkoľvek
účelom.

VYHLÁSENIE
Tieto materiály sú pripravené spoločnosťou Global Transport Investments Inc. (ďalej len
Spoločnosť). Sú dôverné a určené výhradne ich prijímateľovi, nesmú sa šíriť prostredníctvom médií ani
poskytovať tretím osobám, rovnako sa nesmú rozmnožovať v akejkoľvek forme, úplne alebo čiastočne.
Určité marketingové informácie obsiahnuté v týchto materiáloch sú pripravené Spoločnosťou na základe
vlastného hodnotenia, odhadov, korekcií a názorov, ktoré neboli kontrolované tretími osobami. Preto
obsiahnuté v týchto materiáloch marketingové informácie sú v istej miere subjektívne, okrem prípadov,
kde sa uvádza nezávislý zdroj. Spoločnosť sa nazdáva, že ňou vypracované hodnotenia, odhady,
korekcie a názory sú pozoruhodné a že poskytované marketingové informácie správne odrážajú situáciu
v tých odvetviach a na tých trhoch, na ktorých pôsobí. Zároveň nemôžeme zaručiť, že Spoločnosťou
prezentované hodnotenia, odhady, korekcie a názory sú najvhodnejším základom pre vyvodenie záverov
ohľadom marketingových informácií. Spoločnosť, jej oprávnení zástupcovia, konzultanti a predstavitelia
nie sú nijakým spôsobom zodpovední (z dôvodu nedbanlivosti alebo iného dôvodu) za ujmu, ktorá by
mohla byť akokoľvek spôsobená v súvislosti s použitím týchto materiálov alebo ich obsahu, resp. môže
vzniknúť v súvislosti s týmito materiálmi iným spôsobom. Tieto materiály ani ich časti, rovnako ani ich
šírenie sa nemôže použiť na účel uzatvárania zmlúv, preberania záväzkov alebo investičných rozhodnutí
akéhokoľvek druhu, a nemôžu slúžiť podkladom pre uzavretie zmlúv a rozhodovanie.
Spoločnosť neregistrovala a nemá zámer registrovať žiadnu časť ponuky cenných papierov v
Spojených štátoch amerických. Cenné papiere sa nemôžu ponúkať na predaj ani sa predávať
v Spojených štátoch amerických, s výnimkou transakcií oslobodených od registrácie alebo
nespadajúcich pod povinnú registráciu podľa zákona USA o cenných papieroch z roku 1933.
V členských štátoch Európskej únie sú tieto materiály určené výhradne osobám, ktorí sú
kvalifikovanými investormi v zmysle vymedzenia tohto pojmu v čl. 2(1)(е) smernice Európskeho
parlamentu a Rady o prospektoch cenných papierov (2003/71/ES) (ďalej len Kvalifikovaní investori).
Okrem toho vo Veľkej Británii sú tieto materiály určené výhradne (i) profesionálnym investorom, na
ktorých sa vzťahuje platný článok 19(5) smernice z roku 2005 o finančnej reklame, vydanej v súlade so
zákonom z roku 2000 o finančných službách a trhoch (ďalej len Smernica), ako aj (ii) osobám s vysokou
úrovňou aktív a ďalším osobám, ktorým môžu byť tieto aktíva právoplatne odovzdané v súlade s čl.
49(2)(А) – (D) Smernice (ďalej všetky tieto osoby spolu s Kvalifikovanými investormi sa súhrnne
menujú príslušné osoby). Investície a investičná činnosť, o ktorú pôjde v týchto materiáloch, sú
prístupné iba pre príslušné osoby a budú realizované výhradne vo vzťahu k týmto osobám. Prijímatelia
informácií obsiahnutých v týchto materiáloch nemajú zakladať svoje konanie, ktoré môže byť brané ako
zneužitie na trhu s cennými papiermi v súlade so zákonom z roku 2000 o finančných službách a trhoch
ako aj Trhovým kódexom prijatým na základe uvedeného zákona, na informáciách, ktoré sa nachádzajú
v týchto materiáloch, ani na akýchkoľvek iných informáciách, ktoré sa môžu poskytovať alebo
diskutovať v súvislosti s týmito materiálmi. Tieto materiály nie sú verejnou ponukou ani reklamou
cenných papierov v Ruskej federácii a nesmú sa verejne šíriť v Ruskej federácii iným spôsobom. Cenné
papiere nie sú ani nebudú registrované v Ruskej federácii, rovnako nie sú určené na uverejňovanie ani
verejný obeh v Rusku. Tieto materiály ani ich žiadne kópie neslobodno vyvážať ani odovzdávať do
Austrálie, Kanady, Japonska, poskytovať osobám v Kanade, resp. akýmkoľvek analytikom cenných
papierov alebo iným osobám v ktorejkoľvek z uvedených krajín. Nedodržanie tohto obmedzenia môže
viesť k porušeniu zákonov o cenných papieroch Austrálie, Kanady alebo Japonska. Šírenie týchto
materiálov v iných jurisdikciách môže byť obmedzené zákonom, preto osoby, do ktorých dispozície sa
dostanú tieto materiály, sú povinné samy skontrolovať prítomnosť podobných obmedzení a zabezpečiť
ich dodržanie. Spoločnosť neregistrovala a nemieni registrovať žiadnu časť cenných papierov v súlade
s platnou legislatívou o cenných papieroch Austrálie, Kanady alebo Japonska, preto cenné papiere, až na
určité výnimky, sa nemôžu predávať ani ponúkať na predaj v Austrálii, Kanade ani Japonsku, resp.
štátnym príslušníkom, rezidentom alebo osobám s trvalým pobytom na území Austrálie, Kanady alebo
Japonska. Tieto materiály nemôžu byť poskytnuté, odovzdané alebo použité osobou, ktorá je

rezidentom/má sídlo alebo sa nachádza v takom štáte, na takom území alebo v takej jurisdikcii, kde
takéto poskytnutie, odovzdanie alebo použitie bude v rozpore so zákonom alebo si bude vyžadovať
registráciu alebo vydanie licencie. Osoby, ktorým boli tieto materiály poskytnuté, sú povinné samy
skontrolovať, či sú na to nejaké obmedzenia a tieto obmedzenia rešpektovať. Záležitosti, ktoré sa v
daných materiáloch rozoberajú, môžu mať prognostický charakter. Tvrdenia prognostického charakteru
nie sú výkladom reálnych skutočností a častokrát sa do textu uvádzajú výrazmi typu „plánuje“,
„očakáva“, „má zámer“, „predpokladá“, „bude“, „môže“, „pokračuje“, „musí“ a pod. Obsiahnuté v
týchto materiáloch tvrdenia prognostického charakteru sa zakladajú na rôznych predpokladoch,
z ktorých viaceré sú založené na ďalších predpokladoch, v tom aj (bez obmedzení) na zhodnotení
manažmentom spoločnosti predchádzajúcich tendencií v hospodárskej činnosti, našich archívov a
ďalších údajov získaných od tretích osôb. Nazdávame sa, že tieto predpoklady boli vo chvíli ich vzniku
vhodné, avšak sú spojené s podstatnými známymi a neznámymi rizikami, s faktormi neurčitosti,
nepredvídanými okolnosťami ako aj ďalšími relevantnými faktormi, ktoré je komplikované alebo
nemožné predvídať a ktoré sú mimo našej kontroly. Pod vplyvom týchto rizík, faktorov neurčitosti,
nepredvídaných okolností a ďalších závažných faktorov sa faktické výsledky činnosti Spoločnosti alebo
stav v odvetví môže podstatne odlišovať od uvedených, resp. myslených v týchto materiáloch tvrdení
prognostického charakteru. Informácie, závery a tvrdenia prognostického charakteru uvedené v týchto
materiáloch sú platné iba v momente vydania týchto materiálov a môžu byť zmenené bez
upovedomenia. Spoločnosť ani jej príslušní agenti, pracovníci a konzultanti nebudú na seba brať žiadne
záväzky alebo povinnosti, poskytovať alebo šíriť akékoľvek zmeny, dodatky alebo obnovené, resp.
prehodnotené verzie akýchkoľvek údajov, záverov ani tvrdení prognostického charakteru uvedené v
týchto materiáloch, za účelom poukázania na zmeny udalostí, podmienok alebo okolností; okrem toho sa
vyslovene dištancujú od podobných záväzkov a povinností. Prijatím týchto materiálov uznávate hore
uvedené obmedzenia a podmienky a súhlasíte s ich dodržiavaním.

VYMEDZENIE POJMOV
Ak toto memorandum nestanovuje inak, všetky termíny písané s veľkým písmenom sa v ňom používajú
v nasledujúcich významoch:
Spoločnosť založená na Britských Panenských
ERSS HOLDING
ostrovoch s názvom Euroasian Rail Skyway
Systems Holding Limited v podobe akciovej
spoločnosti s ručením obmedzeným (akcie triedy
А), ktorá vlastní 15% základného imania GTI
(akcie triedy (B). Cieľom spoločnosti je vytvorenie
priaznivých podmienok pre súkromných
investorov, ktorí sa rozhodnú investovať do
Projektu.

PKP

GTI

UniSky

Kontrola registrácie spoločnosti (aj elektronická
verzia osvedčenia o registrácii) na adrese:
Financial Services Comission BVI –
A1DB43C6F8 (pozri Osvedčenie o registrácii)
Projektovo-konštruktérsky podnik skupiny SkyWay
– Strunové technológie, a. s. (predtým
RAILSKYWAYSYSTEMS, a. s.).
Spoločnosť založená na Britských Panenských
ostrovoch s názvom Global Transports Investments
Inc. v podobe akciovej spoločnosti s ručením
obmedzeným, ktorá je majiteľom spoločnosti
Strunové technológie, a. s. (Bielorusko). Cieľom
spoločnosti je vytvorenie priaznivých podmienok
pre strategického investora.
Kontrola registrácie spoločnosti (aj elektronická
verzia osvedčenia o existencii) na adrese:
Financial Services Comission BVI – 66D3F76933
(pozri Osvedčenie o existencii)
Spoločnosť založená na území Seychelských
ostrovov s názvom UniSky Corporation v podobe
medzinárodnej obchodnej spoločnosti (IBC), ktorá
reprezentuje záujmy zakladateľa Projektu.

1. CIEĽOVÁ ŠTRUKTÚRА
Úvod
V tejto časti uvádzame opis základných požiadaviek k štruktúrе Skupiny a jej bezprostredný opis.
1.1
Požiadavky k štruktúrе skupiny
V priebehu predbežných konzultácií boli sformulované tieto požiadavky k štruktúrе skupiny
SkyWay:
(a)
zabezpečenie financovania za účelom realizácie Projektu v súlade s platnou legislatívou;
(b)
zabezpečenie atraktívnosti štruktúry Projektu pre rôzne druhy financovania, tak
strategického, ako aj súkromného. Na zabezpečenie atraktívnosti je potrebný okrem
iného zákaz scudzenia akcií GTI patriacich spoločnosti ERSS HOLDING, bez súhlasu
investorov, ktorý by mal byť zakotvený v zakladateľských dokumentoch ERSS
HOLDING;
(c)
zabezpečenie ochrany zakladateľa Projektu;
(d)
optimalizácia a redukcia vedľajších nákladov štruktúry tak pre získané financie, ako aj
pre spoločnosti Skupiny;
(e)
zabezpečenie právneho mechanizmu financovania spoločností Skupiny;
(f)
zabezpečenie zákazu následného predaja na určený čas;
(g)
splnenie cieľovou štruktúrou nasledujúcich kritérií: (i) právna možnosť prilákania
určitého objemu investícií potrebných na výstavbu certifikačného polygónu; (ii) právna
možnosť prilákania celého spektru financovania – tak strategických, ako aj súkromných
investícií (v závislosti od požiadaviek miestne príslušných právnych predpisov); (iii)
obdobie získania investičných prostriedkov: najbližšie 2,0 – 2,5 rokov.
1.2
Cieľová štruktúrа
Cieľová štruktúrа zodpovedajúca požiadavkám bodu 1.1 je uvedená v Prílohe k tomuto
memorandu. Ďalej uvádzame popis základných prvkov Cieľovej štruktúry a postupu získania
financovania od Investorov:
(a)
GTI – zakladajúca spoločnosť Skupiny
(i)
GTI funguje ako spoločnosť Skupiny s cieľom prilákania Investorov do
Projektu;
(ii) 30% kmeňových akcií GTI sú konvertované do akcií triedy B za účelom následného
odovzdania 15% z nich v prospech ERSS HOLDING (podrobnejšie pozri bod
1.3 (с) nižšie). Súčasne budú akcie GTI triedy B zabezpečovať nárok na
získanie prioritnej fixovanej dividendy z čistého ročného zisku GTI vo výške
20%.
(b)
UniSky – spoločnosť konajúca v záujme zakladateľa Projektu
(i) UniSky je vytvorená ako správcovská spoločnosť Skupiny;
(ii) UniSky je potrebná na minimalizáciu rizík;
(iii) UniSky vlastní 85% základného imania GTI, ktoré tvorí 70% akcií GTI triedy A a
15% akcií triedy B.
(c)
ERSS HOLDING – vlastník akcií GTI triedy B, holdingová spoločnosť na zaistenie
investícií do Projektu
(i) ERSS HOLDING je vytvorená ako akciová spoločnosť s ručením obmedzeným na
Britských Panenských ostrovoch;
(ii) UniSky založila ERSS HOLDING a odovzdala do jej vlastníctva 15% akcií GTI triedy B;
(iii) Základné imanie ERSS HOLDING tvoria akcie triedy A. Akcie triedy A poskytujú, okrem
štandardných práv, nárok na účasť v riadení ERSS HOLDING;
(iv) Stanovy ERSS HOLDING obsahujú zákaz scudzenia akcií GTI bez súhlasu väčšiny
majiteľov ERSS HOLDING. Tak Investori získavajú istotu, že akcie GTI (aktíva ERSS
HOLDING) nebudú scudzené bez ich súhlasu (bod 7.2. Zakladateľskej zmluvy – každé

scudzenie akýchkoľvek akcií v ktorejkoľvek z dcérskych spoločností, ktoré vlastní ERSS
HOLDING, musí povoliť Rozhodnutie akcionárov schválené najmenej 76% hlasov
všetkých akcionárov ERSS HOLDIN(G);
(v) Okrem toho stanovy ERSS HOLDING obsahujú zákaz scudzenia Investormi akcií triedy A
ERSS HOLDING až do okamihu prvého vyplatenia dividend z týchto akcií. Ak budú
Investori chcieť odovzdať akcie triedy A tretej osobe ešte pred prvým vyplatením
dividend, musia získať súhlas UniSky na takéto scudzenie a ponúknuť jej prednostnú
kúpu týchto akcií za predpokladanú cenu scudzenia v prospech tretej osoby;
(vi) To znamená, že Cieľová štruktúrа zaručuje odovzdanie Investorom výnosu z ich
investícií (za podmienky úspešnosti Projektu) a zároveň si ponecháva úplnú
operačnú a riadiacu kontrolu nad Projektom.
(d) Postup získania financií od Investorov:
(i)
Súkromní investori investujú do Projektu tak, že uzavrú s GTI Zaistenú investičnú
zmluvu o investovaní do Projektu so zaistením v podobe opcie na akcie triedy A ERSS
HOLDING uzavretej s UniSky.
(ii) UniSky odovzdá potenciálnym Investorom opciu na akcie triedy A ERSS HOLDING na
základe štandardnej opčnej zmluvy, ktorá bude:

obsahovať záväzok UniSky odovzdať akcie triedy A ERSS HOLDING
investorovi po obdržaní od neho žiadosti;

obsahovať základné garancie UniSky vo vzťahu k akciám triedy A ERSS
HOLDING, ktoré poskytnú Investorom dostatočnú istotu;

obsahovať základné garancie Investorov ohľadne ich statusu, vrátane záruk
potvrdzujúcich ich nárok na nákup akcií ERSS HOLDING triedy A;

upravovaná britskou legislatívou;

dvojjazyčná (dva stĺpce v ruskom a anglickom jazyku (angličtina má
prednosť)).
(iii) Zápis údajov Investora do registra akcionárov sa robí podľa tohto postupu:

od Investorа sa vyžiadajú dokumenty požadované platnou legislatívou pre
zamedzenie legalizácie nekalých príjmov: kópia pasu alebo iného dokladu totožnosti Investorа
v súlade so zákonom krajiny jeho pôvodu, faktúra na zaplatenie nájomného alebo iný doklad
potvrdzujúci adresu1, a bank reference letter – bankové potvrdenie o existencii účtu bez
uvedenia stavu účtu;

ak Investor je právnickou osobou, musí predložiť nasledovné dokumenty:
stanovy, rozhodnutie o vymenovaní riaditeľa a tajomníka, osvedčenie o registrácii, potvrdenie
o adrese sídla, osvedčenie o existencii alebo benefíciu (všetky doklady musia byť apostilované
a preložené do angličtiny). Okrem toho sa od beneficienta a riaditeľa takéhoto Investorа budú
požadovať doklady, ktoré sa vyžadujú aj pre Investorа – fyzickú osobu;

Investor v režime online prostredníctvom elektronického akceptu
potvrdzuje, že sa oboznámil s vyhlásením o investičných rizikách Projektu, pristupuje
k užívateľskej zmluve upravujúcej zmluvné vzťahy strán pri použití webovej stránky Projektu a
dáva súhlas na spracovanie jeho osobných údajov;

Po obdržaní požiadavky na realizáciu opcie sa doklady Investorov
spracúvajú. Ak nie sú ďalšie otázky, údaje Investorov sa zapisujú do registra akcionárov triedy
A;

Ak Investor požiada o podpísaný a overený certifikát o vlastníctve
akcií v papierovej podobe, takýto certifikát sa mu vystavuje za príplatok, ktorý zahŕňa náklady
na vyhotovenie certifikátu (50 EUR) a zaslanie certifikátu s medzinárodnou kuriérskou službou
(100 EUR).
(e) Polygón a projektová kancelária
1

V prípade ruského pasu je to strana s pečiatkou o adrese trvalého pobytu.

(i)
Polygón je určený na vytvorenie priestoru pre skúšobno-konštruktérske
a certifikačné práce a zriadenie show-roomu Projektu;
(ii) Spoločnosť Strunové technológie, a. s., je založená ako dcérska spoločnosť GTI.

2.
DAŇOVÉ PODMIENKY
UniSky
Na Seychelských ostrovoch sa neuplatňuje žiadne zdanenie okrem ročného stamp duty (kolku), ktorého
výška nepresahuje 3.000,- USD.
ERSS HOLDING
Na Britských Panenských ostrovoch sa neuplatňuje žiadne zdanenie okrem ročného stamp duty (kolku),
ktorého výška nepresahuje 3.000,- USD.
GTI
Na Britských Panenských ostrovoch sa neuplatňuje žiadne zdanenie okrem ročného stamp duty (kolku),
ktorého výška nepresahuje 3.000,- USD. Dividendy získané UniSky a ERSS HOLDING od GTI,
nebudú zdanené.
Dividendy získané Investormi od ERSS HOLDING budú zdanené na základe dane z príjmu fyzických
osôb v krajine, ktorej daňovým poplatníkom je Investor (napr. 13% v Rusku).

PRÍLOHY
Grafické znázornenie štruktúry skupiny

SkyWay

Preklad schémy:
Príloha – Štruktúra skupiny SkyWay
Unisky Corp. – Opčná zmluva – Investor
akcie triedy A

akcie triedy A

70% základného imania (akcie triedy (A)
15% základného imania (akcie triedy (B)
ERSS Holding – Zaistená investičná zmluva
15% základného imania (akcie triedy (A)
Global Transport Investments
Strunové technológie, a. s. – Iní akcionári

HIS SECURED INVESTMENT
CONTRACT (hereinafter referred to as
"Contract") is made on

TÁTO ZAISTENÁ INVESTIČNÁ
ZMLUVA (ďalej len Zmluv(a) sa uzatvára

BETWEEN:

MEDZI:

Global Transport Investments Inc., a (a) Global Transport Investments Inc.,
spoločnosťou
založenou
v súlade
company incorporated under the laws
s právnymi
predpismi
Britských
of the British Virgin Islands, under
Panenských
ostrovov
pod
č.
1778122,
number 1778122, whose registered
s registrovanou adresou sídla: 19
office is at 19 Waterfront Drive, P.O
Waterfront Drive, P.O Box 3540 Road
Box 3540 Road Town, Tortola,
Town, Tortola, VG1110 British Virgin
VG1110 British Virgin Islands (the
Islands (ďalej len Spoločnosť);
"Company");
(b)
UNISKY
CORPORATION,
(b) UNISKY
CORPORATION,
a
spoločnosťou
založenou
v súlade
company incorporated under the laws
s
právnymi
predpismi
Seychelskej
of the Republic of Seychelles,
republiky
pod
č.
159735,
registered under number 159735,
s registrovanou adresou sídla: Victoria
whose registered office is at Victoria
Corporate
Agents
(Proprietary)
Corporate
Agents
(Proprietary)
Limited, Suite 108, Premier Building,
Limited, Suite 108, Premier Building,
Victoria, Mahe, Seychelles (ďalej len
Victoria, Mahe, Seychelles (the
Ručiteľ); a
"Guarantor"); and
(c) _____________________, a citizen of (c) ________________________,
štátnym príslušníkom_____________,
______________, passport number
pas č. _______________ vydaný
_____
issued
________
by
______________ (ďalej len Investor).
___________ on ___________ (the
"Investor").
NAKOĽKO:
WHEREAS:
(A) The Company is included in Sky
(A) Spoločnosť ako člen skupiny Sky Way
Way group of companies and carries
(Nebeská
cesta)
plní
funkcie
out functions of the Customer, the
Objednávateľa, jej základným druhom
činnosti je rozvoj strunovej dopravy
main business activity of the
novej
generácie
a výstavba
Company being development of new
EkoTechnoParku SkyWay.
generation string transport and
SkyWay EcoTechnoPark
construction.
(a)

(B)

Ručiteľ vlastní podiel v Euroasian Rail
Skyway Systems Holding Ltd, ktorá
vlastní podiel v Spoločnosti a ktorej
základným
druhom
činnosti
je
realizácia Projektu.

(C)
(C) The Investor wishes to invest
monetary funds into the Project by
delivering Investment to the Company

Investor má zámer investovať do
Projektu finančné prostriedky v podobe
prevodu investície Spoločnosti (ako je
popísané nižšie).

(B) The Guarantor owns a share in
Euroasian Rail Skyway Systems
Holding Ltd, which owns a share in
the Company, whose main business
activity is implementation of the
Project.

(as defined below).
(D) The Guarantor wishes to transfer the
right to claim Secured shares to
Investor according to the Option
contract as a security instrument for
performing obligations of the
Company or, on request of the
Investor, to transfer Secured shares to
Investor’s ownership for equitable
assignment of rights to the Company.
(E) The Parties have agreed to enter into
this Contract to set out the terms,
under which the Investor has agreed
to transfer the Investment to the
Company, in this case the Company
has undertaken to use the Investment
for development of the Project, with
payment of Profit to the Investor
when due Date of payment, and the
Guarantor has agreed to transfer
Secured shares to the Investor
according to the Option contract as a
security instrument for performing
financial obligations of the Company
to the Investor.

(D) Ručiteľ má zámer postúpiť Investorovi
na základe Opčnej zmluvy žalobný
nárok na Zaistené akcie ako prostriedok
na zabezpečenie plnenia záväzkov
Spoločnosťou alebo, na požiadanie
Investorа, odovzdať Zaistené akcie do
osobného vlastníctva Investorovi ako
náhradu za postúpenie žalobného
nároku
na
pohľadávku
voči
Spoločnosti.
(E)

Zmluvné strany sa dohodli uzavrieť
túto Zmluvu, aby stanovili podmienky,
za ktorých bude Investor súhlasiť
postúpiť investíciu Spoločnosti, pričom
sa
Spoločnosť
zaväzuje
použiť
investíciu na rozvoj Projektu a vyplatiť
Investorovi výnos, keď nastane Deň
splatnosti. Ručiteľ súhlasí s postúpením
Investorovi na základe Opčnej zmluvy
Zaistených akcií ako zábezpeku
vyrovnania Spoločnosťou pohľadávok
Investora.

(F) This Contract shall supersede any and
(F)
all existing agreements in respect of
the transfer and use of the Investment,
payment of Profit, transfer of
ownership for Secured shares from
the Guarantor to the Investor.
THE PARTIES HAVE AGREED as
follows:
1. INTERPRETATION
1.1 In this Contract:
"Investor’s Account" means a specialized
protected website section, which contains
personal data of the Investor and allows the
Investor to use website resources by means of
services, including sending messages to the
Parties for the purpose of this Contract,
getting official notices and other relevant
information from the Parties, making
requests, demands and carrying out other
functions under technical capabilities of the

Táto
Zmluva
nahrádza
všetky
existujúce dohody týkajúce sa prevodu
a použitia investícií, vyplatenia výnosu
a postúpenia vlastníckeho práva k
Zaisteným
akciám
od
Ručiteľa
na Investora.
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI
o nasledovnom:

1. VÝKLAD POJMOV
1.1. V rámci tejto zmluvy:
Kontom Investorа sa rozumie špecializovaná
chránená sekcia webovej stránky obsahujúca
osobné údaje Investora, ktorá Investorovi
umožňuje prostredníctvom servisov používať
zdroje stránky, napr. posielať Zmluvným
stranám oznámenia v rámci tejto Zmluvy,
dostávať od strán oficiálne oznámenia
a ďalšie aktuálne informácie, pripravovať
žiadosti a využívať ďalšie funkcie v rámci
technických možností stránky. Konto

website. Investor’s Account is connected with
personal data, specified by the Investor
during the registration. Investor’s
authorization when logging in is carried out
by means of entering their unique login and
password.
"Affiliate" means:
(a) in the case of any person, which is a body
corporate, any director, officer or employee
of such body corporate or a subsidiary or
holding company of that body corporate, as
well as any subsidiary of such a holding
company or any person that controls this
body corporate, is controlled by it, or is under
common control with it; and
(b) in the case of a natural person, their
spouse, brother, sister, ancestor and/or lineal
descendants (by blood or adopte(d),
and for the purposes of this definition, if any
person is "controlled" by another person it
means that this another person (whether
directly or indirectly, and whether by share
ownership or voting right, by contract or
otherwis(e) has the power to appoint and/or
terminate the powers of all or the majority of
the members of the board of directors or other
governing body of that person (such as the
General director of a Russian company), or
otherwise controls or has a power to control
the affairs and policies of that person, and
"control" and "controls" shall be construed
accordingly;

Investorа je prepojené na jeho osobné údaje,
ktoré Investor uviedol pri registrácii.
Autorizácia Investorа pri prihlasovaní do
vlastného konta sa realizuje prostredníctvom
jedinečného prihlasovacieho mena a hesla.

Afilovanou osobou sa rozumie:
(a) v prípade osoby, právnickej alebo
fyzickej, ktorá je korporáciou, riaditeľom,
funkcionárom alebo pracovníkom korporácie,
resp. dcérskou alebo holdingovou
spoločnosťou tejto korporácie, alebo
akejkoľvek osoby, ktorá túto spoločnosť
kontroluje, spadá do jej kontroly alebo do
spoločnej s ňou kontroly; a
(b) v prípade fyzickej osoby, jej
manžela/manželky, súrodenca, priamych
predkov a/alebo potomkov (pokrvných alebo
adoptovaných), pričom na účely tejto
definície, ak je niektorá osoba
„kontrolovaná“ inou osobou, znamená to, že
dotyčná iná osoba (priamo alebo nepriamo,
z dôvodu vlastníckeho práva k akciám, na
základe dohody alebo z iného dôvodu) má
nárok menovať a/alebo odvolávať všetkých
alebo väčšinu členov Rady riaditeľov alebo
iného riadiaceho orgánu danej osoby (napr.
generálneho riaditeľa ruskej spoločnosti),
alebo na základe iného oprávnenia kontroluje,
resp. má možnosť kontrolovať činnosť
a politiku tejto osoby. V tom prípade
„kontrolu“ a „kontroluje“ treba vykladať
príslušným spôsobom;
"Applicable law" means, with respect to any Aplikovateľným právom sa rozumejú vo
person, any law, rule, statute, regulation or
vzťahu k akejkoľvek osobe zákony, zásady,
other requirements having the force of law in legislatívne a normatívne predpisy,
ako aj ďalšie platné predpisy adekvátne
any relevant jurisdiction, to which such a
zákonom v príslušnej jurisdikcii, ktorá sa na
person is subject (including the rules of a
danú osobu vzťahuje (vrátane zásad
listing authority, under which shares of that
riadiacich orgánov podľa listingu, v súvislosti
person are exchange-listed, stock exchange
s ktorými sú akcie tejto osoby zaregistrované
regulations, where shares of that person are
na burze, poriadok finančnej burzy, kde sú
quoted or traded, or rules of any
nacenené alebo sú v obehu akcie danej osoby,
Governmental Authority or other body with
alebo zásady akéhokoľvek štátneho orgánu
relevant powers, which apply to that person
alebo iného kompetentného rezortu, ktoré sa
or which that person is subjected to);
vzťahujú na danú osobu alebo ktorým sa
podriaďuje);
"Bank account" means the EUR Bank
Bankovým účtom sa rozumie bankový účet
account and the US$ Bank account;
vedený v eurách a bankový účet vedený
v amerických dolároch;

"Business day" means any day on which
banks are open for business operations in
London (Great Britain), Moscow (Russi(a),
Tortola (British Virgin Islands), Limassol
(Cyprus) (excluding Saturdays, Sundays and
public holidays);
"Claim" means any claim, potential claim,
counterclaim, potential counterclaim, right of
offset, indemnity, cause for initiation of
proceedings, dispute, property or other rights
of any kind or nature whatsoever: (i) direct or
indirect; (ii) contingent or actual; (iii) past,
present or future rights, each contained in this
or any other jurisdiction, whether or not
currently known, and arising whether by
force of law or in equity, including, for the
avoidance of doubt, any claims in respect of
financial indebtedness;

"Completion date" means the date of
completion of Secured shares transfer by the
Guarantor to Investor’s ownership, due after
payment of Consideration, concluding of
Option contract and forwarding the request as
per sub-clause (a) of clause 3.5 to this
Contract;
"Confidential Information" has the
meaning given to it in clause 7.1;
"Consideration" has the meaning given to it
in clause 2.2;
“Date of payment” means the payout period
of Company’s Profit to the Investor. The
payout period is due as of the date of profit
receipt by the Company, but not later than 3
(thre(e) years from the date of concluding this
Contract.
"Dispute" means any dispute, controversy or
claim arising out of or in connection with this
Contract, which is not resolved, including any
question regarding its existence, validity or
termination;
"Electronic account" means accounts in the
electronic payment systems with the details
available on the website when executing the
Transaction;
"Encumbrance" means any lien, pledge,
encumbrance, charge (fixed or floatin(g),
mortgage, claim of third parties, debenture,

Pracovným dňom sa rozumie deň, keď sú
otvorené a vykonávajú transakcie banky
v Londýne (Veľká Británia), Moskve
(Rusko), na ostrove Tortola (Britské
Panenské ostrovy) a Limassole (Cyprus),
s výnimkou soboty, nedele a štátnych
sviatkov;
Pohľadávkou sa rozumie akákoľvek
pohľadávka, potenciálna pohľadávka,
protipohľadávka, potenciálna
protipohľadávka, právo na započítanie
pohľadávky, právo na odškodnenie, žalobný
dôvod, spor, vlastnícke alebo iné práva
akéhokoľvek druhu alebo povahy: (i) priame
alebo nepriame; (ii) podmienené alebo
reálne; (iii) minulé, súčasné alebo budúce, z
ktorých každé existuje v tejto alebo
ktorejkoľvek inej jurisdikcii, v súčasnosti
známe alebo nie, vyplývajúce zo zákona
alebo spravodlivosti, vrátane (aby sa vylúčili
pochybnosti) všetkých možných pohľadávok;
Dňom ukončenia sa rozumie deň ukončenia
odovzdania Zaistených akcií Ručiteľom do
vlastníctva Investorovi, ktorý nastane po
zaplatení Ceny transakcie, uzavretí Оpčnej
zmluvy a podaní žiadosti podľa ods. 3.5. (a)
tejto Zmluvy;
Dôverné informácie majú význam, ktorý bol
tomuto termínu pripísaný v ods. 7.1;
Cena transakcie má význam, ktorý bol
tomuto termínu pripísaný v ods. 2.2;
Dňom splatnosti sa rozumie termín
vyplatenia výnosu Spoločnosťou Investorovi.
Deň splatnosti nastáva dňom obdržania
Spoločnosťou zisku, najneskôr však do 3
(troch) rokov od uzavretia tejto Zmluvy.
Sporom sa rozumie každý nevyriešený spor,
konflikt alebo žaloba vzniknutá na základe
tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane
sporov ohľadom otázok jeho existencie,
platnosti alebo ukončenia;
Elektronickým účtom sa rozumejú účty
v elektronických platobných systémoch
s náležitosťami dostupnými na webovej
stránke pri realizácii transakcie;
Ťarchou, resp. zaťažením sa rozumejú
všetky odkladné práva, ručenie, zaťaženia,
zálohy (pevne určené alebo premenlivé),

option, right of preemption, right to acquire,
right for assignment by way of security,
arrangement of trust management for the
purpose of providing security or other
security interests for performing obligations
of any kind, including arrangements on
retention of title or other encumbrances, as
well as any agreements to create any of the
foregoing;
"Euro" and "EUR" means the lawful
payment currency of member states of the
European Union that have adopted the single
currency in accordance with the treaty on
establishing the European Community (as
subsequently amende(d);
"ERSS" means Euroasian Rail Skyway
Systems Holding Ltd., a company
incorporated under the laws of the British
Virgin Islands, registered under number
1872233, whose registered office is at: 19
Waterfront Drive, P.O Box 3540 Road Town,
Tortola, VG1110 British Virgin Islands;
"EUR Bank account" means the EUR Bank
account of the Company with Hellenic Bank
Public Limited with the following details:

hypotéka, pohľadávky tretích osôb,
podlžnosti, opcie, prednostné právo, nárok na
nákup alebo predaj v rámci zaistenia,
organizácia dočasnej správy za účelom
zaistenia alebo iné zabezpečenie plnenia
záväzkov všetkých druhov, vrátane dohody
o zachovaní právneho statusu alebo ďalších
tiarch, ako aj všetky dohody o vytvorení
čohokoľvek z hore uvedeného;
Skratkou EUR sa rozumie zákonný platobný
prostriedok členských štátov Európskej únie,
ktoré prijali jednotnú menu v súlade so
Zmluvou o založení Európskeho
spoločenstva (v znení neskorších predpisov);
Skratkou ERSS sa rozumie Euroasian Rail
Skyway Systems Holding Ltd., spoločnosť
založená podľa zákona Britských Panenských
ostrovov, zaregistrovaná pod č. 1872233,
s registrovanou adresou sídla: 19 Waterfront
Drive, P.O Box 3540 Road Town, Tortola,
VG1110 British Virgin Islands;
Eurovým bankovým účtom sa rozumie
bankový účet Spoločnosti vedený v eurách v
Hellenic Bank Public Limited s nasledujúcim
bankovým spojením:

Account #: 140-01-819152-01
IBAN: CY32 0050 0140 0001 4001 8191
5201
SWIFT: HEBACYN2N

Číslo účtu: 140-01-819152-01
IBAN: CY32 0050 0140 0001 4001 8191 5201
SWIFT: HEBACYN2N

Address: 173 Athalassa Avenue, Strovolos,
Nicosia, 24529, Cyprus;
"Governmental Authority" means any
national, municipal or local government body
(including any subdivision, court and
administrative agency, commission or other
authority thereo(f) or any other supranational,
governmental, intergovernmental, quasigovernmental authority, body, department or
organisation or any regulatory body,
appointed by any of the foregoing in each
case, in any applicable jurisdiction;
“Investment” means monetary funds,
transferred by the Investor to the Company
for the purposes of Project funding.
"Investor documentation" means the
following documents placed in Investor’s
Account: a standard form of secured
investment contract for the purpose of

Adresa: 173 Athalassa Avenue, Strovolos,
Nicosia, 24529, Cyprus;
Štátnou autoritou sa rozumie každý
národný, mestský alebo miestny orgán štátnej
správy (vrátane všetkých organizačných
zložiek, súdnych a správnych orgánov,
komisií a ďalších orgánov) alebo iný
nadnárodný, štátny, medzištátny, kvázištátny
orgán, rezort, ministerstvo alebo organizácia,
resp. správny orgán určený niektorým z hore
uvedených orgánov, v každom prípade vo
všetkých aplikovateľných jurisdikciách;
Investíciou sa rozumejú finančné
prostriedky, ktoré Investor prevádza
Spoločnosti na účely financovania Projektu.
Dokumentáciou Investora sa rozumie
umiestnený na konte Investorа štandardný
text Zaistenej investičnej zmluvy na účely
investovania do Projektu, Investičné

investing into the Project, Private Placement
memorandum placed in the "Documentation"
chapter of Investor’s Account, risk
declaration in relation to the investment into
the Project, user agreement in relation to the
website, consent of the Investor for
processing of their personal data and any
other document, designated as such by the
Company or the Guarantor;
"LCIA Court" has the meaning given to it
in clause 19.1;
"Notice" has the meaning given to it in
clause 8.1;
"Option contract" means Agreement on
granting the right to claim shares, as revised
in Schedule 2.
"Party" means a party hereto and "Parties"
means more than one or all of them;

memorandum umiestnené v rubrike Materiály
na Konte Investorа, vyhlásenie o rizikách
spojených s investovaním do Projektu,
užívateľská zmluva k webovej stránke, súhlas
Investorа so spracovaním osobných údajov,
ako aj akýkoľvek iný dokument vydaný
Spoločnosťou ako Ručiteľom;

Súd LCIA má význam, ktorý bol tomuto
termínu pripísaný v ods. 19.1;
Upovedomenie má význam, ktorý bol tomuto
termínu pripísaný v ods. 8.1;
Opčnou zmluvou sa rozumie dohoda
o poskytnutí práva na nákup akcií v znení
podľa Prílohy 2.
Stranou sa rozumie akákoľvek zmluvná
strana tejto Zmluvy, Stranami súhrnne sa
rozumie niekoľko alebo všetky zmluvné
strany;
“Project” means business of Sky Way group Projektom sa rozumie činnosť skupiny
of companies on SkyWay EcoTechnoPark
SkyWay (Nebeská cesta) v oblasti výstavby
construction.
EkoTechnoParku SkyWay.
“Profit” means revenue payable to the
Výnosom sa rozumie zisk, ktorý sa
Investor at a time as of the date of profit
Investorovi vypláca jednorazovo v deň
receipt by the Company, but not later than
obdržania zisku Spoločnosťou, najneskôr
within 3 (thre(e) years from the date of
však do 3 (troch) rokov od uzavretia tejto
concluding this Contract. The amount of
Zmluvy. Výška výnosu je podmienená
revenue shall be determined by financial
finančnou situáciou Spoločnosti ku dňu
results of the Company as of the date of profit rozdelenia zisku a nesmie prekročiť čiastku
distribution, and it cannot exceed the amount Investície zväčšenú o 4%.
of Investment, with a 4% increase.
"Investor Warranties" means the
Zárukami Investorа sa rozumejú záruky
warranties contained in clause 6.1 and
uvedené v ods. 6.1 a Zárukou Investorа je
"Investor Warranty" means any one of
ktorákoľvek z nich;
them;
"Representative" means, in relation to any Predstaviteľom sa rozumie, vo vzťahu k
person, such person's directors, officers, akejkoľvek osobe, riaditeľ, funkcionár,
employees, lawyers, accountants, agents or pracovník, právnik, účtovník, agent alebo
sub-contractors;
subdodávateľ danej osoby;
"Rules" has the meaning given to it in clause Zásady majú význam pripísaný tomuto
19.1;
termínu v ods. 19.1;
"Secured shares" means ___ of shares class Zaistenými akciami sa rozumejú akcie ERSS
“A” in ERSS, each having a nominal value triedy A s nominálnou hodnotou 1 americký
of US$ 1. Description of shares class “A” is dolár/kus. Opis akcií triedy A sa nachádza
situated in ERSS Articles of Association, v Stanovách ERSS, ktoré sú k dispozícii na
placed in Investor’s Account (ISIN Konte Investorа (ISIN kód VGG322291094).
VGG322291094). Postal address of the Korešpondenčná adresa tajomníka korporácie
Corporate
Secretary,
organizing zodpovedného za vedenie registra ERSS je:
maintenance for ERSS registry: P.O. Box P.O. Box 40602, P.C. 6306 Larnaca Cyprus;

40602, P.C. 6306 Larnaca Cyprus;
"Company Warranties" means the
warranties contained in clause 4.1 and
"Company Warranty" means any one of
them;
"Guarantor Warranties" means the
warranties contained in clause 5.1 and
"Guarantor Warranty" means any one of
them;
"Target company" means ERSS;
"Transaction" means the transactions,
contemplated by this Contract and other
Transaction documents;
"Transaction claim" means any claim made
by a Party to this Contract arising out of or in
connection with this Contract or the
Transaction;
"Transaction documents" means this
Contract and any other documents entered
into or to be entered into pursuant hereto,
including Investor’s documents, Company’s
documents and Guarantor’s documents
placed in the Investor’s Account;

Zárukami Spoločnosti sa rozumejú záruky
uvedené v ods. 4.1 a Záruka Spoločnosti je
ktorákoľvek z nich;
Zárukami Ručiteľa sa rozumejú záruky
uvedené v ods. 5.1 a Záruka Ručiteľa je
ktorákoľvek z nich;
Nadobúdanou spoločnosťou sa rozumie
ERSS;
Transakciou sa rozumejú transakcie v rámci
tejto Zmluvy a ďalšie Obchodné dokumenty;

Transakčnou pohľadávkou sa rozumie
akákoľvek pohľadávka zmluvnej strany tejto
Zmluvy v súvislosti s touto Zmluvou alebo
transakciou;
Obchodnými dokumentami sa rozumejú
zmluvné a ďalšie dokumenty, ktoré sú
vyhotovené alebo majú byť vyhotovené
v súlade s touto Zmluvou, vrátane
dokumentov Investorа, dokumentov
Spoločnosti a Ručiteľa, ktoré sú umiestnené
na Konte Investorа;
"US Dollars" or "US$" means the lawful
Americkými dolármi (v skratke "$") sa
currency for the time being of the United
rozumie označenie oficiálnej meny, ktorá je
States of America;
momentálne v obehu v Spojených štátoch
amerických;
"US$ Bank account" means the US$ Bank
Bankovým účtom v USD sa rozumie
account of the Company with Hellenic Bank
bankový
účet
Spoločnosti
vedený
Public Company Limited with the following
v amerických dolároch v Hellenic Bank
Public Company Limited s nasledujúcim
details:
bankovým spojením:
Číslo účtu: 140-07-819152-01
Account #: 140-07-819152-01
IBAN: CY05 0050 0140 0001 4007 8191 IBAN: CY05 0050 0140 0001 4007 8191
5201
5201
SWIFT: HEBACY2N
SWIFT: HEBACY2N
Address: 173 Athalassa Avenue, Strovolos,
Nicosia, 24529, Cyprus;
"Warranties" means Company Warranties,
Guarantor Warranties and Investor
Warranties; and
"Website" means www.rsw-systems.com.
1.2 In this Contract, except where the context
otherwise requires:
(a) references to articles, clauses, subclauses,
Schedules, the Recitals and the Preamble are

Adresa: 173 Athalassa Avenue, Strovolos,
Nicosia, 24529, Cyprus;
Zárukami sa rozumejú Záruky Spoločnosti,
Záruky Ručiteľa a Záruky Investorа; a
Webovou stránkou sa rozumie www.rswsystems.com.
1.2. V rámci tejto Zmluvy, ak z kontextu
nevyplýva iné:
(a) odkazy na články, body, odseky, Prílohy,
Vyhlásenie a Preambulu sú odkazmi na

to articles, clauses, subclauses, the Recitals
and the Preamble of, and the Schedules to,
this Contract;
(b) references to this Contract or to any
specified provision of this Contract are to this
Contract or provision hereto as in force for
the time being, as amended, modified,
supplemented, varied, assigned or novated,
from time to time;
(c) references to this Contract include the
Schedules to it, each of which forming part of
this Contract for all purposes;
(d) a reference to a "company" shall be
construed so as to include any company,
corporation or other body corporate,
wherever and however incorporated or
established;
(e) a reference to a "person" shall be
construed so as to include any individual,
firm, body corporate, joint venture,
unincorporated association or partnership
(whether or not having separate legal
personality), its successors and assigns;
(f) a reference to writing shall include any
mode of reproducing words in a legible and
non-transitory form;
(g) a reference to a time of the day is to
Moscow time;
(h) a reference to any English legal term for
any action, remedy, method of judicial
proceeding, legal document, legal status,
court, official or any legal concept or thing
shall, in respect of any jurisdiction other than
England, be deemed to include what most
nearly approximates the English legal term in
that jurisdiction, and references to any
English statute or enactment shall be deemed
to include any equivalent or analogous laws
or rules in any other jurisdiction;

články, body, odseky, Prílohy, Vyhlásenie
a Preambulu tejto Zmluvy a jej Príloh;
(b) odkazy na túto Zmluvu, resp. na
konkrétne ustanovenia tejto Zmluvy
znamenajú túto Zmluvu alebo jej aktuálne
ustanovenia s prihliadnutím na najnovšie
zmeny, modifikácie, doplnky, korekcie,
postúpenia alebo inovácie;
(c) odkazy na túto Zmluvu sa vzťahujú aj na
jej Prílohy, z ktorých každá je integrálnou
súčasťou Zmluvy na všetky účely;
(d) odkazy na "spoločnosť" treba vnímať
ako akékoľvek spoločnosti, korporácie alebo
ich časti nezávisle od ich sídla a spôsobu
vzniku alebo založenia;
(e) odkazy na "osobu" zahŕňajú fyzické
osoby, firmy, právnicke osoby, spoločné
podniky, asociácie bez vzniku právnickej
osoby a združenia (bez ohľadu na to, či majú
status samostatnej právnickej osoby), ich
právnych nástupcov a cesionárov;
(f) odkazy na písomnú formu znamenajú
akýkoľvek spôsob reprodukcie textu
v čitateľnej podobe, ktorá nemá dočasnú
povahu;
(g) odkazy na čas znamenajú moskovský čas;

(h) odkazy na anglické právnicke termíny
označujúce pohľadávky, prostriedky právnej
ochrany, poriadkové metódy, právne
dokumenty, právny status, súd, oficiálnu
alebo akúkoľvek inú právnu koncepciu alebo
vec, vo vzťahu k akejkoľvek inej jurisdikcii
okrem anglickej sa považujú za najbližšie
k anglickým právnicke termíny platné v danej
jurisdikcii; odkazy na anglické zákony alebo
právne predpisy sa považujú za obsahujúce
ekvivalentné alebo analogické legislatívnonormatívne akty v akejkoľvej inej jurisdikcii;
(i) references to any law or enactment include (i) odkazy na akýkoľvek zákon alebo právny
references to that law or enactment as
predpis zahŕňajú odkazy na daný zákon alebo
amended, extended or applied by or under
právny predpis vrátane jeho zmien,
any other enactment (as of the date of signing prolongácie platnosti alebo uplatnenia podľa,
this Contract) or any subordinate legislation,
resp. na základe niektorého iného právneho
made (before signing this Contract) under any predpisu (ku dňu podpísania tejto Zmluvy)
such law or enactment, as re-enacted,
alebo právoplatného ustanovenia prijatého
amended, extended or applied, and "law"
(pred podpísaním tejto Zmluvy) na základe
and "enactment" include any legislation in
daného zákona alebo právneho predpisu,

vrátane jeho opätovného schválenia, zmeny,
prolongácie platnosti alebo uplatnenia;
termíny "zákon" a "právny predpis"
zahŕňajú akúkoľvek legislatívu v akejkoľvek
jurisdikcii;
j) words importing the singular include the
j) slová v jednotnom čísle zahŕňajú aj
plural and vice versa, and words importing a
množne číslo a naopak; slová v jednom rode
gender include every gender;
zahŕňajú každý rod;
(k) in construing this Contract, the so-called
(k) pri výklade tejto Zmluvy neplatí takzvané
"ejusdem generis" rule is not applied and,
pravidlo "ejusdem generis" (toho istého
accordingly, the interpretation of general
druhu), a preto výklad všeobecných pojmov sa
words is not restricted by (i) preceding words neobmedzuje na (i) predchádzajúce im slová,
indicating a particular class of acts, matters or ktoré poukazujú na určitú kategóriu úkonov,
things or (ii) being followed by particular
predmetov alebo vecí ani na (ii) nasledujúce
examples.
konkrétne príklady.
2. INVESTMENT. CONSIDERATION
2. INVESTOVANIE. CENA
2.1 The Investor and the Company have
TRANSAKCIE
agreed as follows:
2.1. Investor a Spoločnosť sa dohodli na
nasledovnom:
(a) The Investor shall transfer an amount of
(a) Investor sa zaväzuje previesť Spoločnosti
Investment to the Company pursuant to the
sumu Investície v súlade so zmluvnými
terms of this Contract.
podmienkami tejto Zmluvy.
(b) The Company shall use the Investment for (b) Spoločnosť sa zaväzuje použíť Investície
the purpose of Project development.
na rozvoj Projektu;
(c) The Company shall pay the Profit to the
(c) Spoločnosť sa zaväzuje v Deň splatnosti
Investor when due Date of payment.
vyplácať výnos Investorovi;
2.2 Transfer of Investment:
2.2. Prevod Investícií:
(a) Consideration for Investment into the
(a) Cena transakcie investovania do Projektu
Project is US dollars (hereinafter –
tvorí ____ USD (ďalej len Cena
“Consideration”). Consideration shall be
transakci(e). Cenu transakcie uhradí Investor
paid by the Investor to the Bank account or
na bankový účet alebo elektronický účet
Electronic account (as relevant) within 10
(podľa akceptovateľnosti) v priebehu 10
calendar days from the date of this Contract.
kalendárnych dní od uzavretia tejto Zmluvy.
any jurisdiction;

(b) The Company shall ensure that the entire
amount, making Consideration, minus all
applicable costs and expenses (including
expenses for investment money maintenance
and control for investment money efficient
us(e) shall be used for the purposes of Project
funding.
2.3. Payment of Profit:
(a) The Company shall pay the Profit to the
Investor when due Date of payment.
(b) The Company shall have the right not to
perform the provisions contained in clause
2.1(c) and 2.3(a) hereto, in case the Investor
exercised the right to receive Secured shares
to ownership in the manner, contemplated in
clause 3.5 of this Contract.

(b) Spoločnosť zaručuje, že celá suma
tvoriaca Cenu transakcie, po odpočítaní
všetkých reálnych a režijných nákladov
(vrátane nákladov na ošetrenie investičných
prostriedkov a sledovania účinnosti ich
využitia), bude použitá na financovanie
Projektu.
2.3. Vyplatenie Výnosu:
(a) Spoločnosť sa zaväzuje v Deň splatnosti
zrealizovať vyplatenie výnosu Investorovi.
(b) Ustanovenia ods. 2.1(с) a 2.3(а) Zmluvy
Spoločnosť nebude plniť v prípade, ak
Investor uplatnil nárok na získanie Zaistených
akcií do osobného vlastníctva podľa zásad
opísaných v ods. 3.5 tejto Zmluvy.

3. TRANSFER OF SECURED SHARES.
3.1. In order to provide compliance with
financial liabilities of the Company, the
Guarantor shall perform the obligations,
contemplated by this Contract.
3.2. The Parties hereto have agreed as
follows:
(a) under the terms and conditions of this
Contract and the Option contract, the
Guarantor has agreed to transfer to the
Investor the right to get Secured shares
ownership on the Completion date for the
period until due Date of return.
(b) the Guarantor shall irrevocably and
unconditionally waive all rights of preemption and other restrictions for transfer of,
or in connection with, the right to claim
Secured shares conferred on them under the
ERSS statute or otherwise.
3.3. The cost of transferred Secured shares,
agreed by the Parties hereto, amounts to US$
_______.
3.4. The Guarantor shall ensure the transfer
of the right to claim Secured shares to the
Investor on the Completion date under the
Option contract.
3.5. At any time prior to the Date of payment,
the Investor shall have the right to get
Secured shares ownership under the Option
contract, which means complete legal and
beneficial unencumbered right for Secured
shares, together with all rights, connected
with Secured shares, including the right to
receive all declared dividends, payments or
distribution of capital, payable to the Investor
from the date of transfer of Secured shares
ownership.
(a) In order to get the ownership of Secured
shares, the Investor shall send a request to the
Guarantor through a special electronic service
of Investor’s Account.
(b) The proof that Investor's request for
transfer of Secured shares ownership has
been satisfied by the Guarantor is the display
of Secured shares in a special section of
Investor’s Account.
3.6. In case of receiving Secured shares
ownership, the right to claim Profit payment

3. POSTÚPENIE ZAISTENÝCH AKCIÍ.
3.1. Za účelom zabezpečenia plnenia
finančných záväzkov Spoločnosťou, Ručiteľ
plní záväzky v rámci tejto Zmluvy.
3.2. Strany sa dohodli o nasledovnom:
(a) v súlade s ustanoveniami a zmluvnými
podmienkami tejto Zmluvy a Opčnej zmluvy,
Ručiteľ súhlasí v Deň ukončenia postúpiť
Investorovi na obdobie do Dňa ukončenia
právo na prevod Zaistených akcií do
osobného vlastníctva.
(b) Ručiteľ neodvolateľne a bezpodmienečne
rezignuje na všetky prednostné práva a ďalšie
obmedzenia postúpenia nároku na vyžiadanie
akcií alebo s ním spojených obmedzení na
postúpenie Zaistených akcií, ktoré má podľa
stanov ERSS alebo podľa iných oprávnení.
3.3. Stranami dohodnutá cena postúpených
Zaistených akcií tvorí ____ USD.
3.4. Ručiteľ súhlasí zabezpečiť na základe
Opčnej zmluvy postúpenie nároku na
vyžiadanie Zaistených akcií Investorovi
v Deň ukončenia.
3.5. Kedykoľvek pred Dňom splatnosti je
Investor oprávnený nadobudnúť Zaistené
akcie do osobného vlastníctva v súlade
s Opčnou zmluvou, čo znamená úplný právny
a benefičný nárok na Zaistené akcie zbavený
akýchkoľvek tiarch, spolu so všetkými
právami prislúchajúcimi k Zaisteným akciám,
vrátane nároku na získanie všetkých
vyhlásených dividend, na vyplatenie alebo
rozdelenie kapitálu, ktorý vzniká dňom
prechodu na Investora vlastníckeho práva k
Zaisteným akciám.
(a) Pre získanie vlastníckeho práva k
Zaisteným akciám posiela Investor
Ručiteľovi žiadosť prostredníctvom
príslušnej elektronickej služby v rámci
Konta Investorа.
(b) Potvrdením kladného vybavenia žiadosti
Investorа o prevod do jeho vlastníctva
Zaistených
akcií
je
zobrazenie
v príslušnej rubrike na Konte Investora
stavu Zaistených akcií.
3.6. V prípade získania vlastníckeho práva k
Zaisteným akciám prechádza nárok na

from the Company is transferred to the
Guarantor, without paying any compensation
or fee to the Investor.
3.7. Expenses (if any), incurred by the
Guarantor in transferring the right for
Secured shares ownership, shall be paid by
the Investor.
3.8. The Investor shall deliver or ensure the
delivery of the documents set out in Schedule
1 hereto to the Guarantor as soon as
reasonably practicable after the date of this
Contract.
3.9. In case of Secured shares transfer to the
Investor’s ownership, the Guarantor shall
afford the Investor the right to take part in the
Initial public offering of shares of the
companies on the Project (“IPO”) by means
of selling the Secured shares.

vymáhanie vyplatenia výnosov od
Spoločnosti na Ručiteľa bez vyplatenia
Investorovi akýchkoľvek úhrad alebo
odmien.
3.7. Náklady Ručiteľa (ak sú) vzniknuté pri
postúpení vlastníckeho práva k Zaisteným
akciám, hradí Investor.
3.8. Investor je povinný v reálnom čo
najskoršom termíne po podpísaní tejto
Zmluvy odovzdať alebo zabezpečiť
odovzdanie Ručiteľovi dokumentov
uvedených v Prílohe 1.
3.9. V prípade postúpenia Zaistených akcií do
vlastníctva Investorа, Ručiteľ zabezpečí
Investorovi právo na účasť v prvej verejnej
ponuke akcií členskými spoločnosťami
Projektu ("IPO") prostredníctvom predaja
Zaistených akcií.

(a) The Guarantor shall ensure the right for
the Investor to take part in the IPO, if and
when the decision on the beginning of such
IPO is made by the Guarantor.

(a) Ručiteľ sa zaväzuje zabezpečiť
Investorovi právo na účasť v IPO, ak a keď
bude Ručiteľom rozhodnuté o začiatku IPO.

(b) For implementation of this right, the
Guarantor shall:
(i) provide the right for the Investor to
offer Secured shares for sale during
the IPO; or
(ii) provide the right for the Investor to
exchange its Secured shares for
securities of the company on the
Project, which will enter the IPO, on
a fair coefficient.
Guarantor Powers derive from its majority
shareholder rights in ERSS and GTI, which
are defined by the charter of ERSS and GTI.
The connection is clearly demonstrated in the
above-mentioned Investment Memorandum.
Also, the Guarantor, as the majority
shareholder, has a decisive vote on issues of
strategic development, including those
relating to IPO issues.
3.10. By signing this Contract, the Investor
herewith agrees and confirms that this
Contract does not guarantee successful IPO,
sale of Investor’s securities during the IPO or
return of Investor’s investment into the
Project.

(b) Na účely realizácie tohto práva Ručiteľ:
(i) zabezpečí Investorovi právo
ponúknuť Zaistené akcie na predaj
v priebehu IPO; alebo
(ii) zabezpečí Investorovi právo
vymeniť jeho Zaistené akcie na cenné
papiere tej spoločnosti Projektu, ktorá
sa zúčastní na IPO, na základe
spravodlivého koeficientu.
Právomoci Ručiteľa vyplývajú z jeho práv
majoritného akcionára ERSS a GTI, ktoré sú
dané stanovami ERSS a GTI. Vzťah je
znázornený vo vyššie uvedenom Investičnom
memorande. Navyše Ručiteľ ako majoritný
akcionár má právo rozhodujúceho hlasu
v otázkach strategického rozvoja Projektu,
vrátane otázok IPO.
3.10. Podpísaním tejto Zmluvy Investor dáva
súhlas a potvrdzuje, že táto Zmluva
nezaručuje úspešné IPO, ani predaj cenných
papierov v priebehu IPO, ani návratnosť
Investícií Investorа do Projektu.

4. COMPANY'S WARRANTIES AND
LIMITATION OF LIABILITY
4.1. The Company warrants to the Investor
that as of the Completion Date: SkyWay
group of companies is fully authorized for
Project implementation.
(a) the Company has obtained all permits and
all other consents, licenses, waivers and
exemptions required from Governmental
Authorities or third parties when signing this
Contract and for carrying out its obligations
under this Contract;
(b) this Contract shall, when duly executed by
all Parties hereto, constitute valid, legal and
binding obligations of the Company
enforceable against such Company in
accordance with terms and conditions of this
Contract;
(c) signing of this Contract and execution of
the transactions, contemplated herein, shall
not:
(d) be deemed as violation or breach by the
Company of any Applicable Laws in effect as
of the date of this Contract; or
(e) be deemed as violation or breach by the
Company of any court order or act of
Governmental Authority in any jurisdiction,
rendered before the date of this Contract.
4.2. Each of the Company Warranties shall be
construed independently and, except where
this Contract explicitly provides otherwise,
shall not be limited by any of provisions of
this Contract or reference to any other
Warranty of the Company.
4.3. The liability of the Company in respect
of Transaction claims shall be limited to the
amount of Consideration.
5. GUARANTOR WARRANTIES AND
LIMITATION OF LIABILITY
5.1. The Guarantor warrants to the Investor
that as of the Completion Date:
(a) the Guarantor is the sole registered holder
of unencumbered Secured shares;
(b) the Guarantor shall be entitled to transfer
and provide the transfer of the complete
ownership for Secured shares under the terms
set out in this Contract;
(c) there is no litigation, investigation or
proceedings with participation of any

4. ZÁRUKY SPOLOČNOSTI
A OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI
4.1. Spoločnosť zaručuje Investorovi, že ku
Dňu ukončenia skupina SkyWay (Nebeská
cesta) bude vlastniť všetky práva na realizáciu
Projektu;
(a) Spoločnosť získala všetky potrebné
povolenia, licencie, odmietnutia a výnimky
požadované štátnymi orgánmi alebo tretími
osobami pre podpísanie tejto Zmluvy
a plnenie jej zmluvných záväzkov;
(b) Táto Zmluva po jej náležitom podpísaní
všetkými stranami zabezpečuje reálne,
právoplatné a obligatórne záväzky
Spoločnosti, ktoré sú vymožiteľné v súlade
so zmluvnými podmienkami tejto Zmluvy;
(c) uzavretie tejto Zmluvy a realizácia v nej
obsiahnutých transakcií nebude:
(d) porušením Spoločnosťou platnej
legislatívy na deň uzavretia Zmluvy; alebo
(e) porušením Spoločnosťou žiadneho
súdneho rozhodnutia ani predpisu štátneho
orgánu v akejkoľvek jurisdikcii vydaného
pred podpísaním tejto Zmluvy.
4.2. Každá záruka Spoločnosti je samostatná
a nezávislá a nie je obmedzená žiadnym
ustanovením tejto Zmluvy ani odkazom na
akúkoľvek inú záruku Spoločnosti,
s výnimkou prípadov, keď táto Zmluva
vyslovene predpisuje iné.
4.3. Zodpovednosť Spoločnosti voči
transakčným pohľadávkam je obmedzená
výškou Ceny transakcie.
5. ZÁRUKY RUČITEĽA
A OBMEDZENIE RUČENIA
5.1. Ručiteľ zaručuje Investorovi, že ku Dňu
ukončenia:
(a) Ručiteľ je jediným zaregistrovaným
vlastníkom Zaistených akcií, ktoré sú
slobodné od akýchkoľvek tiarch;
(b) Ručiteľ je oprávnený postúpiť
a zabezpečiť úplné postúpenie vlastníckeho
práva k Zaisteným akciám za podmienok
stanovených touto Zmluvou;
(c) nie sú žiadne súdne spory, vyšetrovania
ani pojednávania za účasti akýchkoľvek

Governmental Authority or third parties
pending or, to the best of the Guarantor's
knowledge, threatened in the future, which
would reasonably be expected to impair the
Guarantor's legal and beneficial ownership
right to unencumbered Secured Shares as of
the Completion Date;
(d) the Guarantor has obtained all
authorizations and all other consents,
licenses, waivers and exemptions required
from Governmental Authorities or any other
third party when signing this Contract and for
carrying out its obligations under this
Contract;
(e) this Contract shall, when duly executed by
all Parties hereto, constitute valid, legal and
binding obligations of the Guarantor
enforceable against such Guarantor in
accordance with the terms of this Contract;
(f) signing of this Contract and execution of
the transactions, contemplated herein, shall
not:
(i) be deemed as violation or breach by
the Guarantor of any Applicable
Laws in effect as of the date of this
Contract; or
(ii) be deemed as violation or breach by
the Guarantor of any court order or
act of Governmental Authority in
any jurisdiction, rendered before
the date of this Contract.
5.2. Each of the Guarantor Warranties shall
be construed independently and, except
where this Contract explicitly provides
otherwise, shall not be limited by any of
provisions of this Contract or reference to any
other Warranty of the Guarantor.
5.3. The liability of the Guarantor in respect
of Transaction claims shall be limited to the
amount of Consideration.
6. INVESTOR WARRANTIES
6.1. The Investor warrants to the Company
and the Guarantor as of the Date of this
Contract and the Completion Date as follows:
(a) the Investor has obtained all
authorizations and all other consents,
licenses, waivers or exemptions required
from Governmental Authorities or other third
parties when signing this Contract and for
carrying out its obligations under this

štátnych orgánov alebo tretích osôb, ktoré by
mohli negatívne ovplyvniť vlastnícke právo
Ručiteľa k Zaisteným akciám, slobodným od
akýchkoľvek tiarch ku Dňu ukončenia, a že
uvedené súdne spory, vyšetrovania alebo
pojednávania, nakoľko je Ručiteľovi známe,
sa nepredpokladajú v budúcnosti;
(d) Ručiteľ získal všetky povolenia, súhlasy,
licencie, odmietnutia a výnimky požadované
štátnymi orgánmi alebo tretími osobami pre
podpísanie tejto Zmluvy a plnenie jeho
zmluvných záväzkov;
(e) táto Zmluva po jej náležitom podpísaní
všetkými Stranami zabezpečuje reálne,
právoplatné a obligatórne záväzky Ručiteľa,
ktoré sú vymožiteľné v súlade so zmluvnými
podmienkami tejto Zmluvy;
(f) uzavretie tejto Zmluvy a realizácia
príslušných transakcií nebude:
(i) porušením Ručiteľom platnej
legislatívy na deň uzavretia
Zmluvy; alebo
(ii) porušením Ručiteľom žiadneho
súdneho rozhodnutia ani predpisu
štátneho orgánu v akejkoľvek
jurisdikcii vydaného pred
podpísaním tejto Zmluvy.
5.2. Každá záruka Ručiteľa je samostatná
a nezávislá a nie je obmedzená žiadnym
ustanovením tejto Zmluvy ani odkazom na
akúkoľvek inú záruku Spoločnosti,
s výnimkou prípadov, keď táto Zmluva
vyslovene predpisuje iné.
5.3. Ručenie Ručiteľa v rámci transakčných
pohľadávok je obmedzené výškou Ceny
transakcie.
6. ZÁRUKY INVESTORА
6.1. Investor zaručuje Spoločnosti a
Ručiteľovi, že ku dňu podpísania tejto
Zmluvy a ku Dňu ukončenia:
(a) Investor získal všetky povolenia, súhlasy,
licencie, odmietnutia a výnimky požadované
štátnymi orgánmi alebo tretími osobami pre
podpísanie tejto Zmluvy a plnenie jeho
zmluvných záväzkov;

Contract;
(b) the Investor (i) has legal capacity to
execute this Contract and to perform its
obligations hereunder, and its legal capacity
is not limited by the laws of the jurisdiction
applicable to it and/or legal acts and/or court
decisions; (ii) is not subject to guardianship,
curatorship or patronage; and (iii) is in a
condition capable of understanding the
significance of its actions and of their control;
(c) this Contract shall, when duly
executed by all Parties hereto, constitute
valid, legal and binding obligations
of
the
Investor enforceable against such
Investor in accordance with the terms of this
Contract;
(d) signing of this Contract and execution of
the transactions, contemplated herein, shall
not:
(i) be deemed as violation or breach by the
Investor of any Applicable Laws in effect as
of the date of this Contract; or
(ii) be deemed as violation or breach by the
Investor of any court order or act of
Governmental Authority in any jurisdiction,
rendered before the date of this Contract.
6.2. Each of the Investor Warranties shall be
construed independently and, except where
this Contract explicitly provides otherwise,
shall not be limited by any of provisions of
this Contract or reference to any other
Warranty of the Company or the Guarantor.
6.3. The liability of the Investor in respect of
Transaction claims shall be limited to the
amount of Consideration.
7. CONFIDENTIALITY
7.1. Subject to the remaining provisions of
this article 7, each Party hereto shall maintain
strict confidentiality and shall not disclose
any information received or obtained as a
result of entering into or performing this
Contract (including, for the avoidance of
doubt, the terms of this Contract) (hereinafter
– "Confidential Information") to any third
persons (including any written information
and information transferred or obtained orally,
visually, electronically or by any other
means).
7.2. A Party hereto shall have the right to
disclose information, which would otherwise

(b) Investor (i) je právne spôsobilý na
podpísanie tejto Zmluvy a plnenie jeho
zmluvných záväzkov, a že jeho spôsobilosť
nie je obmedzená zákonom ani
aplikovateľným na jeho osobu súdnym
rozhodnutím; (ii) nie je objektom
poručníctva, kurately alebo opatrovania; (iii)
je schopný si uvedomovať vážnosť vlastných
úkonov a kontrolovať ich;
(c) táto Zmluva po jej náležitom podpísaní
všetkými stranami zabezpečuje reálne,
právoplatné a obligatórne záväzky Investora,
ktoré sú vymožiteľné v súlade so zmluvnými
podmienkami tejto Zmluvy.
(d) uzavretie tejto Zmluvy a realizácia
príslušných transakcií nebude:
(i) porušením Investorom platnej
legislatívy na deň uzavretia
Zmluvy; alebo
(ii) porušením Investorom žiadneho
súdneho rozhodnutia ani predpisu
štátneho orgánu v akejkoľvek
jurisdikcii vydaného pred
podpísaním tejto Zmluvy.
6.2. Každá záruka Investora je samostatná
a nezávislá a nie je obmedzená žiadnym
ustanovením tejto Zmluvy ani odkazom na
akúkoľvek inú záruku Spoločnosti,
s výnimkou prípadov, keď táto Zmluva
vyslovene predpisuje iné.
6.3. Zodpovednosť Investorа v rámci
transakčných pohľadávok je obmedzená
výškou Ceny transakcie.
7. DÔVERNOSŤ
7.1. V nadväznosti na ostatné ustanovenia
tohto článku 7 každá Strana prísne dodržiava
dôvernosť informácií a nesmie zverejniť
iným osobám informácie získané v dôsledku
uzavretia alebo plnenia tejto Zmluvy
(vrátane, aby sa vylúčili pochybnosti,
zmluvných podmieno(k) (ďalej len "Dôverné
informácie") (vrátane písomných informácií
a informácií poskytovaných ústne, vizuálne,
elektronicky alebo akýmkoľvek iným
spôsobom).
7.2. Strana je oprávnená poskytnúť
informácie, ktoré by za iných okolností

be subject to the provisions of сlause 7.1, and
retain information referred to in сlause 7.1, if
and only to the extent as follows:
(a) it is required by the Applicable Law, to
which such Party is subject;
(b) it is required by any securities exchange
or Governmental Authorities, to which
such Party is subject or submits
(wherever situated, whether or not the
requirement for information has the
force of law);
(c) subject to сlause 7.4, this information is
disclosed on a strictly confidential basis
to the Representatives of that Party;
(d) where required, this information is
disclosed on a strictly confidential basis
to directors and/or employees of that
Party, to its Affiliates or to directors
and/or employees of its Affiliates;
(e) subject to sub-clauses 7.2(c) and 7.2(d),
this information was lawfully in
possession of that Party or in
possession of any of its Affiliates or
Representatives (in either case as
evidenced by written records) free of
any restriction as to its use or disclosure
prior to it being so disclosed;
(f) this information has come into the
public domain through no fault of that
Party or any of its Affiliates or
Representatives;
(g) the Company or the Guarantor (in
relation to information disclosed by the
Investor) or the Investor (in relation to
information disclosed by the Company
or the Guarantor) has given its prior
written consent to the disclosure; or
(h) this information is required to be
disclosed in order to enable that Party
to perform this Contract or enforce its
rights under this Contract, and/or its
disclosure is required for the purposes
of any Proceedings, and provided that
(to the extent permitted by the
Applicable Law) such information to be
disclosed in accordance with subclauses 7.2(a) and 7.2(c) shall be
disclosed only after consultation with
the Investor (in the case of intended
disclosure by the Company or the

spadali do ustanovení ods. 7.1, a ponechať si
informácie uvedené v ods. 7.1, iba
v nasledujúcich prípadoch a iba v tej jej časti,
v ktorej:
(a) si to vyžaduje aplikovateľná legislatíva,
ktorej platnosť sa vzťahuje na danú
Stranu;
(b) si to vyžaduje finančná burza alebo
štátne orgány, ktorých jurisdikcia sa
vzťahuje na danú Stranu alebo ktorým
sa Strana podriaďuje (bez ohľadu na
miesto ich sídla a na to, či táto
požiadavka poskytnúť informácie má
zákonnú silu);
(c) s prihliadnutím na ods. 7.4, tieto
informácie sa poskytujú za podmienky
prísneho
dodržania
dôvernosti
predstaviteľom dotknutej Strany;
(d) tieto informácie sa v nutnom prípade
poskytujú za podmienky prísneho
dodržania dôvernosti riaditeľom a/alebo
pracovníkom dotknutej Strany, jej
Afilovaným osobám alebo riaditeľom
a/alebo pracovníkom jej Afilovaných
osôb;
(e) s prihliadnutím na ods. 7.2(с) a 7.2(d)
dotknutá Strana alebo jej Afilované
osoby, resp. predstavitelia oprávnene
disponovali touto informáciou ešte
predtým, ako bola poskytnutá (čo
v každom prípade musí byť písomne
podložené), a neboli žiadne obmedzenia
na jej použitie alebo poskytovanie;
(f) tieto informácie sa nestali verejnými
pričinením dotknutej Strany, jej
Afilovaných osôb alebo Predstaviteľov;
(g) Spoločnosť alebo Ručiteľ (vo vzťahu
k Investorom
poskytovaným
informáciám), alebo Investor (vo vzťahu
k Spoločnosťou
alebo
Ručiteľom
poskytovaným informáciám) udelili
predchádzajúci písomný súhlas s jej
poskytnutím; alebo
(h) tieto informácie musia byť odtajené,
aby sa danej Strane umožnilo splnenie
zmluvných záväzkov alebo vymáhanie
nárokov v rámci tejto Zmluvу, a/alebo
ich odtajenie sa vyžaduje pre
uskutočnenie príslušných úkonov, a za
podmienky, že (v prípustných podľa
platnej legislatívy prípadoc(h) takéto

informácie odhaľované v súlade s ods.
7.2(а) a 7.2(с) sa poskytujú iba po
prerokovaní s Investorom (v prípade
plánovaného odhalenia informácie
Spoločnosťou
alebo
Ručiteľom);
Spoločnosťou alebo Ručiteľom (v
prípade
plánovaného
odhalenia
informácie Investorom), a Strana, ktorá
má zámer odhaliť Dôverné informácie,
zohľadní rozumné pripomienky alebo
požiadavky druhej Strany.
7.3. Each of the Parties hereby agrees that it
7.3. Každá Strana týmto súhlasí nepoužívať
shall not use Confidential Information for any Dôverné informácie za iným účelom, okrem
purpose other than in relation to the proper
vzťahujúceho sa na náležité plnenie
performance of its obligations and exercise of zmluvných záväzkov a uplatnenie nárokov
its rights under this Contract (and the
v rámci tejto Zmluvу (ako aj zmluvných
transactions contemplated hereby) or in
transakcií) alebo v súvislosti s hospodárskou
connection with the business of the Target
činnosťou nadobúdanej spoločnosti.
Company.
7.4. Each of the Parties undertakes that it 7.4. Každá Strana sa zaväzuje, že bude
(and its Affiliates) shall only disclose odhaľovať (a zabezpečí, aby ju rovnakým
Confidential
Information
to
its spôsobom odhaľovali jej Afilované osoby)
Representatives only if it is reasonably Dôverné informácie svojim Predstaviteľom
required for the purposes connected with this iba v prípade, že je to opodstatnené na účely
Contract (or other Transaction documents) tejto Zmluvy, resp. iných obchodných
and only if the Representatives are informed dokumentov, a za vyslovenej podmienky, že
of the confidential nature of the Confidential Predstavitelia sú poučení o dôvernom
Information, and agrees to comply with the charaktere Dôverných informácií a že
provisions of this article 7.
súhlasia s dodržaním ustanovení tohto
odseku.
7.5. The restrictions contained in this article 7 7.5. Obmedzenia mienené v tomto článku 7
shall continue to apply for the period of three sú platné v priebehu 3 (troc(h) rokov od
(3) years from the date of this Contract.
podpísania tejto Zmluvy.
8. NOTICES
8. UPOVEDOMENIA
8.1. Any notice and other communication to
8.1. Všetky upovedomenia a ďalšie
be given under or in connection with this
oznámenia posielané v rámci tejto Zmluvу
Contract (hereinafter – "Notice") shall be:
alebo v súvislosti s ňou (ďalej len
(a) in writing in the English language; "Upovedomenie"), musia byť:
(b) signed by or on behalf of the Party (a) v písomnej podobe v anglickom jazyku;
giving it; and
(b) podpísané alebo vystavené v mene
(c) delivered personally by hand or
posielajúcej Strany; a
courier (using an internationally
(c) doručené osobne alebo s kuriérom (s
recognized courier company) or by
použitím
služieb
uznávanej
facsimile, to the Party due to receive
medzinárodnej kuriérskej spoločnost(i),
the Notice, to the address and for the
resp. faxom Strane, ktorá je adresátom
attention of the relevant Party set out in
Upovedomenia, na adresu a meno
this article 8 (or to such other address
príslušnej Strany uvedené v tomto
and/or for such other person's attention
článku 8 (alebo na inú adresu a/alebo
as shall have been notified to the
meno inej osoby, ktoré musí adresát
sender of the relevant Notice and
oznámiť odosielateľovi príslušného
Guarantor); the Company or the
Guarantor (in the case of intended
disclosure by the Investor), and the
Party intending to disclose the
Confidential Information shall take into
account the reasonable comments or
requests of such other Party.

Upovedomenia,
a
ktoré
mali
nadobudnúť platnosť (v súlade s
článkom 8) ešte pred odoslaním
Upovedomeni(a).
8.2. In the absence of evidence of earlier
8.2. Ak sa nedá potvrdiť skutočnosť, že
receipt, any Notice, served in accordance
akékoľvek Upovedomenie doručené v súlade
with clause 8.1 above, shall be deemed
s ods. 8.1, bolo obdržané skôr, toto
delivered and handed:
Upovedomenie sa považuje za odovzdané a
(a) in the case of personal delivery by hand or doručené:
courier – at the time of delivery at the address (a) v prípade doručenia osobne alebo
referred to in clause 8.4.
s kuriérom – v okamihu doručenia na adrese
uvedenej v ods. 8.4.
8.3. For the purposes of this article 8:
8.3. Na účely tohto článku 8:
(a)
all times shall be read as local time in (a) všetky poukázania na čas sa počítajú
ako miestny čas v mieste doručenia; a
the place of deemed receipt; and
(b)
ak okamih predpokladaného doručenia
(b)
if deemed receipt under this article is
v zmysle tohto článku je mimo pracovnej
not within business hours (meaning 9.00 am
to 5.30 pm Monday to Friday on a day that is doby (t. j. od 9:00 do 17:30 od pondelka do
piatku v dňoch, ktoré nie sú štátnymi
not a public holiday in the place of receipt),
the Notice is deemed to have been received at sviatkami v mieste doručeni(a),
9.00 am on the next Business day in the place Upovedomenie sa považuje za doručené o
9:00 ďalšieho pracovného dňa v mieste
of receipt.
doručenia.
8.4. The addresses of the Parties hereto for
8.4. Adresy Strán na účely tohto článku 8 sú
the purpose of this article 8 shall be as
nasledovné:
follows:
The Company: Global Transport
Spoločnosť: Global Transport Investments
Investments Inc.
Inc.
For the attention of: Director
Komu: Riaditeľ
Address:19 Waterfront Drive, P.O Box 3540 Adresa: 19 Waterfront Drive, P.O Box 3540
Road Town, Tortola, VG1110 British Virgin Road Town, Tortola, VG1110 British Virgin
Islands;
Islands;
E-mail: info@rsw-systems.com
E-mail: info@rsw-systems.com
become effective (in accordance with
this article 8) prior to sending the
Notic(e).

The Guarantor: UNISKY CORPORATION
For the attention of: Director
Address: Victoria Corporate Agents
(Proprietary) Limited, Suite 108, Premier
Building, Victoria, Mahe, Seychelles
E-mail: info@rsw-systems.com

Ručiteľ: UNISKY CORPORATION
Komu: Riaditeľ
Adresa: Victoria Corporate Agents
(Proprietary) Limited, Suite 108, Premier
Building, Victoria, Mahe, Seychelles
E-mail:info@rsw-systems.com

The Investor:
Address:
E-mail:

Investor:
Adresa:
E-mail:

8.5. In proving service, it shall be sufficient
to prove that the envelope containing the
notice or communication was properly
addressed and delivered to the address shown
thereon.

8.5. Pre potvrdenie doručenia stačí dokázať,
že obálka obsahujúca upovedomenie alebo
oznámenie, bola náležite adresovaná
a doručená na adresu v nej uvedenú.

8.6. Ktorákoľvek Strana je oprávnená
upovedomiť druhú Stranu o zmene svojho
(obchodného) mena, adresy alebo čísla faxu
na účely tohto článku 8 za podmienky, že toto
Upovedomenie sa musí poslať aj ďalším
Stranám a nadobudne platnosť iba:
(a) v deň uvedený v Upovedomení ako
dátum nadobudnutia touto zmenou
platnosti; alebo
(b) ak tento dátum nie je uvedený takýmto
spôsobom, alebo ak je uvedený dátum
menej ako o tri pracovné dni neskôr po
dátume, kedy bolo Upovedomenie
odoslané (alebo sa považuje za
odoslané), – na 4. (štvrtý) pracovný deň
po odoslaní Upovedomenia alebo po
tom, čo sa považuje za odoslané.
8.7. A Notice or other communication
8.7. Upovedomenia alebo iné oznámenia,
required to be given under or in connection
ktoré sa musia posielať v rámci tejto Zmluvу
with this Contract shall be validly given if
alebo v súvislosti s ňou, sa považujú za
sent by email.
platné, ak boli odoslané elektronickou
poštou.
8.8. This article 8 shall not apply to the
8.8. Tento článok 8 neplatí pre doručovanie
service of process or participation in
súdnej korešpondencie alebo účasť na
Proceedings.
právnych úkonoch.
9. ASSIGNMENT
9. POSTÚPENIE PRÁV
9.1. None of the rights or obligations of any
9.1. Žiadna Strana nie je oprávnená postúpiť,
Party hereto shall be assigned, transferred or
odovzdať alebo iným spôsobom sa vzdať
otherwise alienated under this Contract
svojich zmluvných práv a povinností v rámci
(including, transfer of rights for trust
tejto Zmluvу (vrátane odovzdania práv
management) without the prior written
dočasnej správ(e) bez predchádzajúceho
consent of another Party.
písomného súhlasu druhej Strany.
9.2. Except as expressly permitted, any
9.2. S výnimkou prípadu, keď je to vyslovene
assignment or purported assignment of the
povolené, akékoľvek postúpenie alebo
whole or any part under this Contract shall be predpokladané postúpenie všetkých alebo
null and void.
časti práv v rámci tejto Zmluvy je neplatné.
10. COSTS AND EXPENSES
10. NÁKLADY A VÝDAVKY
10.1. Each Party hereto shall pay its own
10.1. Každá Strana si sama hradí všetky
costs and expenses in relation to negotiations, náklady a výdavky v súvislosti s
preparation, execution and performance of
uskutočnením rokovaní, prípravou, uzavretím
this Contract and all other documents referred a plnením tejto Zmluvy ako aj všetkých v nej
to herein.
spomínaných dokumentov.
11. INVALIDITY
11. NEPLATNOSŤ
11.1 If at any time any provision of this
11.1. Ak niektoré z ustanovení tejto Zmluvy
Contract shall be held to be illegal, void,
bude kedykoľvek uznané za nezákonné,
invalid or unenforceable in whole or in part
neplatné, chybné alebo nevymožiteľné, úplne
under any Applicable Law in any jurisdiction, alebo čiastočne, v súlade s aplikovateľným
then:
právom v akejkoľvek jurisdikcii, v tom
prípade:
(a) such provision shall:
(a) dotknuté ustanovenie:
8.6. Any Party shall have the right to notify
other Parties hereto of any change to its
name, address or facsimile number for the
purpose of this article 8, provided that such
Notice shall be sent to each of the Parties and
shall only be effective as follows:
(a) on the date, specified in the Notice
as the date, on which the change
is to take effect; or
(b) if no date is so specified or the
date specified is less than three
Business days, after which such
Notice was given (or deemed to
be given), – on the fourth
Business day after the Notice was
given or deemed to be given.

i) to the extent that it is illegal, void, invalid
or unenforceable be given no effect and shall
be deemed not to be included in this Contract;
and
(ii) not affect or impair the legality, validity
or enforceability in that jurisdiction of any
other provision of this Contract; or the
legality, validity or enforceability under the
law of any other jurisdiction of such
provision or any other provision of this
Contract; and
(b) the Parties hereto shall use all reasonable
endeavours to replace such a provision with a
valid and enforceable substitute provision,
which carries out, as closely as possible, the
intentions of the Parties under this Contract.
12. THIRD PARTY RIGHTS
12.1. The Parties do not intend that any term
of this Contract should be enforceable by any
person who is not a party to this Contract by
virtue of the Contracts (Rights of Third
Parties) Act 1999 (U(K) or otherwise.
12.2. Notwithstanding any benefits conferred
by this Contract on any third party by virtue
of the Contracts (Rights of Third Parties) Act
1999 (U(K), the Parties hereto shall have the
right to amend, vary, waive or terminate this
Contract at any time and in any way without
the consent of any third party, in each case, in
accordance with the terms of this Contract.

13. COUNTERPARTS
13.1. This Contract may be executed in any
number of counterparts, however it shall not
be effective until each Party hereto has
executed at least one counterpart. Each
counterpart shall constitute an original of this
Contract, but the counterparts together shall
constitute one and the same instrument.
14. PAYMENTS AND NO SET OFF
14.1. Any payment to be made by a Party
under this Contract shall be made in full
without any set-off, restriction, condition or
deduction of, or withholding for or on
account of, any counterclaim or amount,
which is due and payable to the other Party or
Parties under this Contract.

(i) v časti, v ktorej je nezákonné, neplatné,
chybné alebo nevymožiteľné, sa nebude plniť
a nebude považované za súčasť tejto Zmluvy;
a
(ii) neskresľuje a neovplyvňuje zákonnosť,
platnosť alebo vymožiteľnosť v danej
jurisdickii akýchkoľvek ďalších ustanovení
tejto Zmluvy; alebo ak zákonnosť, platnosť
alebo vymožiteľnosť podľa zákonov iných
jurisdikcií alebo iných ustanovení tejto
Zmluvy;
(b) Strany podnikajú všetky reálne úsilia pre
náhradu dotknutého ustanovenia na platné
a vymožiteľné, ktoré maximálne zodpovedá
zámeru Strán podľa tejto Zmluvy.
12. PRÁVA TRETÍCH OSÔB
12.1. Zámerom Strán nie je, aby nejaké
osoby, ktoré nie sú zmluvnými stranami, mali
nárok sa dožadovať splnenia zmluvných
podmienok na základe zákona (Veľkej
Británie) z roku 1999 o zmluvách (právach
tretích osôb), resp. na inom základe.
12.2. Bez ohľadu na výhody poskytované
touto Zmluvou nejakým tretím osobám na
základe zákona (Veľkej Británie) z roku 1999
o zmluvách (právach tretích osôb), resp. na
inom základe, Strany sú oprávnené
kedykoľvek a akokoľvek modifikovať,
meniť, rušiť alebo ukončovať túto Zmluvu
bez súhlasu akýchkoľvek podobných tretích
osôb, v každom prípade v súlade so
zmluvnými podmienkami tejto Zmluvy.
13. EXEMPLÁRE ZMLUVY
13.1. Táto Zmluva môže byť vyhotovená
v ľubovoľnom počte exemplárov, avšak
nadobúda platnosť iba po podpísaní každou
Stranou aspoň jedného exempláru. Každý
exemplár je originálom tejto Zmluvy, pričom
všetky exempláre dohromady predstavujú ten
istý dokument.
14. PLATOBNÝ STYK A ABSENCIA
ZAPOČÍTANIA
14.1. Akákoľvek platba akejkoľvek Strany
v rámci tejto Zmluvу sa má vykonať v plnej
výške bez akýchkoľvek započítaní,
obmedzení, podmienok, malusov alebo
vyrubovania v prospech nejakej čiastky alebo
protipohľadávky, ktorá patrí inej Strane alebo
Stranám v rámci tejto Zmluvy.

15. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
15.1. Ak táto Zmluva nestanovuje inak,
žiadna z povinností, podmienok, záruk
a záväzkov v rámci Zmluvy nebude dotknutá
zaplatením Ceny transakcie, ak vo vzťahu k
nim nebude vznesená rezignácia na ich
vymožiteľnosť alebo nebude poskytnuté
oslobodenie od ich plnenia na základe
písomného odmietnutia nárokov alebo
oslobodenie od ich plnenia.
15.2. No variation of this Contract shall be
15.2. Zmeny k tejto Zmluve nadobúdajú
effective unless in writing and signed by or
platnosť, iba ak sú zostavené v písomnej
on behalf of each of the Parties. The
podobe, podpísané každou Stranou alebo
expression "variation" shall, in each case,
v jej mene. Pojem zmena v každom prípade
include any variation, supplement, deletion or zahŕňa všetky zmeny, doplnky, vynechávky
replacement, however effected.
alebo náhrady bez ohľadu na postupnosť ich
vykonania.
15.3. Any waiver of any right or default
15.3. Akékoľvek odmietnutie akýchkoľvek
hereunder shall be effective only in the
práv alebo nárokov v súvislosti s neplnením
instance given and will not operate as or
zmluvných záväzkov je platné iba vo vzťahu
imply a waiver of any other or similar right or ku konkrétnemu prípadu a netvorí ani
default on any subsequent occasion. No
nepredpokladá odmietnutie iných alebo
waiver of this Contract or of any provision
analogických práv a nárokov v súvislosti
hereof shall be effective unless in writing and s neplnením zmluvných záväzkov v
signed by the Party against whom such
budúcnosti. Odmietnutie práv v rámci tejto
waiver is sought to be enforced.
Zmluvу alebo v časti niektorých jej
ustanovení je platná, iba ak je vyhotovená
písomne a podpísaná Stranou, ktorá svoje
práva odmietla.
15.4. Any delay by any person in exercising, 15.4. Ak nejaká osoba neplní včas alebo
or failure to exercise, any right or remedy
neuplatňuje nejaké práva, alebo nevyužíva
under this Contract shall not constitute a
prostriedky na ochranu práv v rámci tejto
waiver of the right or remedy or a waiver of
Zmluvу, nie je to odmietnutím daných práv,
any other rights or remedies, and no single or alebo prostriedkov na ochranu práv, alebo na
partial exercise of any rights or remedy under iné práva alebo prostriedky na ochranu práv,
this Contract or otherwise shall prevent any
ale jednorazové alebo čiastočné nevyužitie,
further exercise of the right or remedy or the
ktoré neprekáža následnému uplatneniu
exercise of any other right or remedy.
týchto práv, alebo prostriedkov na ochranu
práv, alebo uplatneniu akýchkoľvek iných
práv alebo prostriedkov na ochranu práv.
15.5. Notwithstanding that a Party hereto
15.5. Ak sa niektorá zo Strán kedykoľvek po
becomes aware at any time after the date of
uzavretí tejto Zmluvy dozvie o nejakej
this Contract of a fact, matter or
skutočnosti, záležitosti alebo okolnosti, ktorá
circumstance, which gives rise to a Claim, no sa môže stať žalobným dôvodom, žiadna zo
Party shall be entitled to rescind this Contract Strán nie je oprávnená zrušiť túto Zmluvu
or treat this Contract as terminated, but shall
alebo považovať túto Zmluvu za ukončenú; je
only be entitled to claim in respect of any
oprávnená iba nárokovať odškodnenie
breach, default or Claim hereunder and,
v súvislosti s porušením alebo neplnením
accordingly, each of the Parties hereto waives zmluvných záväzkov, resp. pohľadávkou
all and any rights of rescission it may have in v rámci Zmluvу. Preto každá zo zmluvných
15. GENERAL
15.1. Save as otherwise provided in this
Contract, each of the obligations, covenants,
Warranties and undertakings set out in this
Contract shall not be affected by payment of
the Consideration, except to the extent
waived or released by a written waiver or
release.

Strán sa vzdáva akýchkoľvek nárokov na
odmietnutie, ktoré môže mať v podobných
prípadoch podľa zákona (bez ohľadu na to,
akým spôsobom vznikajú, resp. sa považujú
za vzniknuté), s výnimkou prípadu, keď
takýto nárok získava z dôvodu zístenia
podvodu.
16. COMPLETE CONTRACT
16. ÚPLNOSŤ ZMLUVY
16.1. This Contract and other Transaction
16.1. Táto Zmluva ako aj ďalšie Obchodné
documents constitute the final arrangement
dokumenty sú definitívnou dohodou Strán vo
and understanding between the Parties
vzťahu k Transakcii a nahrádzajú všetky
relating to the Transaction and supersede all
predchádzajúce zmluvy, návrhy a dohody,
previous agreements, understandings and
ktoré strácajú platnosť a účinnosť, a ustaľujú
arrangements, which shall cease to have any
plnohodnotné právne vzťahy medzi Stranami
further force or effect, and set out the
v tejto záležitosti alebo v súvislosti s ňou
complete legal relationship between the
(priamo určené alebo mienené, ústne
Parties arising from or in connection with that a písomné, bez ohľadu na to, či majú podobu
subject matter (whether express, implied, oral návrhu alebo nie, medzi Stranami vo vzťahu
or written (whether or not in draft form))
k Transakcii, vrátane akýchkoľvek, resp.
between the Parties relating to the
všetkých existujúcich zmlúv v súvislosti s
Transaction (including any and all existing
odovzdaním Zaistených akcií Ručiteľom
agreements in respect of the transfer of
Investorovi).
Secured shares from the Guarantor to the
Investor).
16.2. Each of the Parties hereto represents
16.2. Každá Strana prehlasuje a súhlasí s tým,
and agrees that it has not entered into the
že daná Strana uzavrela Obchodné
Transaction documents in reliance on any
dokumenty výhradne na základe záruk
Warranty, except those set out in the
uvedených v týchto Obchodných
Transaction documents.
dokumentoch.
16.3. Nothing in this article 16 shall have the 16.3. Žiadne z ustanovení tohto článku 16
effect of limiting any liability arising from
neobmedzuje akúkoľvek zodpovednosť
fraud.
vyplývajúcu z podvodu.
17. FURTHER ASSURANCES
17. DODATOČNÉ ZÁRUKY
17.1. Without prejudice to any other
17.1. Bez toho, aby tým boli dotknuté ostatné
provision of this Contract, each of the Parties ustanovenia tejto Zmluvy, každá zo Strán
agrees to perform (or procure the
vykoná všetky úkony, resp. zabezpečí ich
performance o(f) all such acts and things
vykonanie a (alebo) vybaví a doručí všetky
and/or to execute and deliver (or procure the
doklady, resp. zabezpečí ich vybavenie a
execution and delivery o(f) all such
doručenie, ktoré sa môžu vyžadovať podľa
documents, as may be required by law or as
zákona, alebo sú nutné, alebo sa môžu
may be necessary or reasonably requested by požadovať na základe odôvodnenej
any other Party for giving full effect to this
požiadavky ktorejkoľvek inej zmluvnej
Contract and any other Transaction document Strany za účelom uvedenia tejto Zmluvy
and securing to each Party the full benefit of
a ďalších Obchodných dokumentov do
the rights, powers and remedies conferred
platnosti v celom rozsahu, ako aj za účelom
upon such Party by this Contract and any
zabezpečenia pre každú Stranu všetkých
other Transaction document.
výhod spojených s právami, oprávneniami
a prostriedkami právnej ochrany, ktoré
dotknutej Strane poskytuje táto Zmluva
a ďalšie Obchodné dokumenty.
respect of any such matter to the fullest extent
permitted by the law (howsoever arising or
deemed to aris(e), other than any such rights
in respect of fraud.

18. GOVERNING LAW
18.1. This Contract and all Disputes
(including non-contractual and extracontractual Disputes), arising out of or in
connection with it or its subject matter, shall
be governed by and construed in accordance
with the English law.
19. DISPUTES
19.1. Any Dispute shall be referred by any
Party to the arbitral tribunal for consideration
and finally resolved by binding arbitration in
accordance with the Rules of Arbitration
(hereinafter – the "Rules") of the London
Court of International Arbitration (hereinafter
– the "LCIA Court"), which Rules are
deemed to be incorporated by reference to
this article 19. There shall be three
arbitrators. A claimant and a respondent shall
nominate one arbitrator. The third arbitrator,
who shall act as chairman of the arbitral
tribunal, shall be nominated by agreement of
the two party-appointed arbitrators within 14
(fourteen) days after confirmation of the
appointment of the second arbitrator or, in
default thereof, shall be appointed by the
LCIA Court.
19.2. The seat or place of arbitration shall be
London, England. The procedural law of the
arbitration shall be the English law. The
language of the arbitration proceedings shall
be English.
19.3. The award of the arbitral tribunal shall
be final and binding on the Parties.
19.4. Nothing in clause 19.1 shall limit the
right of a Party to bring proceedings against
another Party in any courts of competent
jurisdiction solely for the purposes as
follows:
(a) to enforce an arbitration award
rendered in accordance with clause
19.1; or
(b) for interim or injunctive relief in
support of intended or existing
arbitration proceedings.
19.5. Each Party shall irrevocably and
unconditionally agree not to claim any
immunity from proceedings brought by
another Party against it under clause 19.1
(and to ensure that no such claim is made on
its behal(f). Each Party shall consent

18. APLIKOVATEĽNÉ PRÁVO
18.1. Táto Zmluva a všetky z nej vyplývajúce
spory (vrátané zmluvných aj
mimozmluvných), sa upravujú a vykladajú v
súlade s anglickým právom.

19. SPORY
19.1. Všetky Spory dotknutá Strana posúva
na rozhodcovský súd na prešetrenie a prijatie
definitívneho uznesenia, ktoré je pre Strany
záväzné, v súlade s Rokovacím poriadkom
(ďalej len "Poriadok") Londynského
medzinárodného arbitrážneho súdu (ďalej len
"Súd LCIA"), pričom uvedený Poriadok sa
považuje za súčasť tejto Zmluvy tým, že
Zmluva naňho odkazuje v tomto článku 19.
Rozhodcovský súd pozostáva z troch
rozhodcov. Navrhovateľ a odporca si určujú
každý svojho rozhodcu. Tretí rozhodca, ktorý
plní funkciu predsedu rozhodcovského súdu,
je menovaný dohodou dvoch rozhodcov
zvolených Stranami, v lehote do 14
(štrnástich) dní po schválení druhého
vymenovaného rozhodcu; ak sa tak nestane,
menuje ho Súd LCIA.
19.2. Miestom rozhodcovského konania je
Londýn (Anglicko). Právnym základom
rozhodcovského konania je anglické právo.
Rozhodcovské konanie prebieha v anglickom
jazyku.
19.3. Uznesenie rozhodcovského súdu je
definitívne a záväzné pre obe Strany.
19.4. Žiadne z ustanovení ods. 19.1
neobmedzuje právo Strany začať súdne
konanie proti inej Strane v kompetentných
súdoch, avšak iba za účelom:
(a) výkonu uznesenia rozhodcovského
súdu, prijatého v súlade s ods. 19.1;
alebo
(b) uplatnenia zaisťovacích opatrení alebo
stanovenia súdneho zákazu v rámci
podpory plánovaných alebo započatých
rozhodcovských konaní.
19.5. Každá zo Strán sa neodvolateľne a
bezpodmienečne zaväzuje nevyhlasovať
imunitu voči konaniam, ktoré môžu byť
začaté proti nej inou Stranou v súlade s ods.
19.1 (a zároveň zabezpečiť, aby sa podobné
vyhlásenia nerobili v jej mene). Každá Strana

všeobecne súhlasí s použitím akýchkoľvek
prostriedkov súdnej ochrany a s vyhotovením
akýchkoľvek poriadkových dokumentov
v súvislosti s podobným konaním; zároveň sa
vzdáva všetkých nárokov na imunitu pre seba
alebo pre svoje aktíva.
20. LANGUAGE
20. JAZYK
20.1. This Contract and the Transaction
20.1. Táto Zmluva a Obchodné dokumenty sú
documents are drawn up in the English and
vyhotovené v anglickom a ruskom jazyku.
Russian languages. In the event of any
V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí medzi
discrepancy between the English and the
jednotlivými jazykovými verziami tejto
Russian language version of this Contract, the Zmluvy prednosť má anglické znenie. Všetky
English language version shall prevail. All
upovedomenia, ktoré sa posielajú v súlade s
notices to be given in connection with this
touto Zmluvou, musia byť zostavené
Contract shall be made in English. All
v anglickom jazyku. Všetky požiadavky,
demands, requests, statements, certificates
dotazy, správy, osvedčenia a ďalšie
and other documents or communications to
dokumenty alebo správy v rámci tejto
be provided in connection with this Contract
Zmluvу, musia byť zostavené v anglickom
shall be made in English or accompanied by a jazyku alebo sa k nim musí priložiť úradný
certified English translation; in this case, the
preklad do angličtiny; v tom prípade anglická
English translation shall prevail unless the
jazyková verzia Zmluvy má prednosť, okrem
document or communication is a statutory or prípadov, keď dokument alebo správa je
other official document or communication.
normatívnym aktom alebo iným úradným
dokumentom alebo správou.
IN WITNESS WHEREOF, each Party has
NA ZNAK ČOHO každá Strana túto Zmluvu
executed and delivered this Contract or
podpísala a doručila, resp. zabezpečila
ensured execution and delivery of this
podpísanie a doručenie tejto Zmluvy jej
Contract by its duly authorised
oprávnenými zástupcami v deň, pokračovanie
representatives on the date first
v origináli chýba
generally to the giving of any judicial relief
and the issue of any process in connection
with those proceedings, and shall waive all
rights of immunity in respect of it or its assets

SCHEDULE 1/ PRÍLOHA 1
LIST OF DOCUMENTS PROVIDED BY THE INVESTOR TO THE GUARANTOR/
ZOZNAM DOKUMENTOV PREDKLADANÝCH INVESTORОМ
RUČITEĽOVI
1. A copy of the passport certified by the notary or solicitor / Kópia pasu overená notárom
alebo advokátom
2. Utility bill or another document confirming the registered address of the Investor (e.g.,
page of the Russian passport with registration address) / Faktúra na zaplatenie nájomného
alebo iný doklad potvrdzujúci trvalé bydlisko Investorа (napríklad strana z pasu RF s adresou
trvalého bydliska)
Bank reference letter / Potvrdenie banky o otvorení účtu.

SHEDULE 2
AGREEMENT ON GRANTING THE
RIGHT TO CLAIM SHARES (OPTION)
1. This Agreement on granting the right to
claim shares (option) (hereinafter referred to
as the “Agreement”) is concluded as
Schedule to the Secured Investment Contract
(hereinafter – the “Contract”) between the
persons referred to in the Contract as the
Investor and the Guarantor (hereinafter
jointly referred to as the “Parties”), and is an
integral part of the Contract.
2. Terms and definitions used in this
Agreement shall be construed according to
section 1.of the Contract
(“INTERPRETATION”).
3. The Guarantor shall grant the Investor the
right to claim transfer of Secured shares
ownership (option). Receipt of the Secured
shares ownership shall mean receipt of the
complete legal and beneficial unencumbered
right for Secured shares by the Investor,
together with all rights, connected with
Secured shares, including the right to receive
all declared dividends, payments or
distribution of capital, payable to the Investor
from the date of transfer of Secured shares
ownership.

PRÍLOHA 2
DOHODA O POSKYTNUTÍ PRÁVA NA
VYŽIADANIE AKCIÍ
(OPČNÁ ZMLUVA)
1. Táto dohoda o poskytnutí práva na
vyžiadanie akcií (Opčná zmluva) (ďalej len
Dohoda) sa uzatvára ako príloha k Zaistenej
investičnej zmluve (ďalej len Zmluva) medzi
osobami, ktoré sa ďalej v Zmluvе menujú ako
Investor a Ručiteľ (ďalej spolu len Strany), a
je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
2. Termíny a pojmy sa v tejto Dohode
vykladajú podľa čl. 1. Zmluvy (Vymedzenie
a výklad pojmov).

3. Ručiteľ poskytuje Investorovi nárok
dožadovať sa prevodu do jeho vlastníctva
Zaistených akcií (opciu). Získanie do
vlastníctva Zaistených akcií bude znamenať,
že Investor ziskal úplné zákonné a benefičné
právo na Zaistené akcie zbavené akýchkoľvek
zaťažení, spolu so všetkými právami
spojených so Zaistenými akciami, vrátane
nároku na vyplatenie všetkých vyhlásených
dividend a vyplatenia alebo rozdelenia
kapitálu, ktoré sú platné odo dňa prechodu na
Investora vlastníckeho práva k Zaisteným
akciám.
4. Taking into consideration that concluding
4. Nakoľko uzavretie Dohody je podmienené
of the Agreement is due to obligations of the zmluvnými záväzkami Strán a má
Parties under the Contract and has a security
zabezpečujúci charakter, právo na vyžiadanie
akcií sa podľa Dohody poskytuje Investorovi
nature, the right to claim under the
Agreement is granted to the Investor on a free bezodplatne, s výnimkou prevodu nároku na
zisk voči Spoločnosti podľa čl. 5 Dohody.
of charge basis, except for transfer of the
right to claim Profit to the Company, as per
clause 5 of the Agreement.
5. In case of getting property rights for
5. V prípade získania vlastníckych práv k
Secured shares, the right to claim payment of Zaisteným akciám, nárok na vyplatenie
Profit from the Company is transferred to the výnosu voči Spoločnosti prechádza na
Guarantor without paying any reimbursement Ručiteľa bez vyplatenia Investorovi
or fees to the Investor.
akýchkoľvek úhrad alebo odmien.
6. In order to get the ownership of Secured
6. Pre získanie vlastníckeho práva k
shares, the Investor shall send a request to the Zaisteným akciám Investor posiela
Guarantor through a special electronic service Ručiteľovi žiadosť prostredníctvom
of Investor’s Account.
špeciálneho elektronického servisu na Konte
Investorа.
7. The proof that Investor's request for
7. Potvrdením kladného vybavenia

transfer of Secured shares ownership has
been satisfied by the Guarantor is the display
of Secured shares in a special section of
Investor’s Account.
8. The Investor has the right to claim the
transfer of Secured shares only prior to the
Date of payment; in case of missing this
period, the Investor’s right to claim shall
terminate.
9. Transfer of the right to claim Secured
shares for the Investor is carried out by the
Guarantor on the Completion date.
10. Expenses (if any), incurred by the
Guarantor in transferring the right for
Secured shares ownership, shall be paid by
the Investor.
11. This Agreement shall be valid during the
validity period of the Contract until the
expiration of the period to claim the rights for
Secured shares, as per clause 8 of the
Agreement.
12. Concluding of the Contract shall be
considered as acceptance of the Agreement
offer by the Investor.
13. The Investor shall not have the right to
assign the acquired Option (rights and
obligations under the Agreement) to any third
persons.
For and on behalf of the Company:

Ručiteľom žiadosti Investorа na prevod do
jeho vlastníctva Zaistených akcií je
zobrazenie Zaistených akcií v špeciálnej
rubrike na Konte Investorа.
8. Investor je oprávnený požiadať o
poskytnutie Zaistených akcií vylúčne po dni
úhrady; v prípade vynechania splátky tento
nárok Investorа zaniká.

Name: Nadezhda Kosareva

Meno: Nadežda Kosareva

Office: Authorised person, on the basis of
Power of Attorney

Funkcia: Oprávnená zástupkyňa na základe
plnej moci

For and on behalf of the Guarantor:

Za a v mene Ručiteľa:

Name: Anatoli Yunitski

Meno: Anatollij Junickij

Office: Authorised person, on the basis of
Power of Attorney

Funkcia: Oprávnený zástupca na základe
plnej moci

9. Prevod na Investora nároku na vyžiadanie
Zaistených akcií Ručiteľ uskutočňuje v Deň
ukončenia.
10. Náklady Ručiteľa (ak sú) na prevod do
vlastníctva Investora Zaistených akcií hradí
Investor.
11. Táto dohoda je platná počas doby
platnosti Zmluvy a až do vypršania lehoty na
uplatnenie nároku na vyžiadanie Zaistených
akcií podľa čl. 8 Dohody.
12. Za akceptáciu Investorom ponuky
obsiahnutej v Dohode sa považuje uzavretie
Zmluvy.
13. Investor nie je oprávnený postúpiť
získanú opciu (práva a povinnosti v rámci
Dohody) tretím osobám.
Za a v mene Spoločnosti:

REQUEST
Date:
I, ______ (Name, passport č., address) _____ in
accordance with clause 3.5 of the Secured
Investment Contract made on __________ and
Agreement on granting the right to claim shares
(option) concluded between me (the "Investor»),
Global Transport Investments Inc. (the
"Company") and UNISKY CORPORATION (the
“Guarantor") by this Request exercise my right to
receive shares class “A” of Euroasian Rail
Skyway Systems Holding («Secured shares») to
ownership, which means complete legal and
beneficial unencumbered right for Secured
shares, together with all rights, connected with
Secured shares, including the right to receive all
declared dividends, payments or distribution of
capital, payable to the Investor from the date of
transfer of Secured shares ownership.
This Request is sent by me to the Guarantor
through a special electronic service in the secured
personal account of the Investor on the Website
www.rsw-systems.com.
For and on behalf of the Investor:

ŽIADOSŤ
Dátum:
Podpísaný(á) (meno, číslo OP), v súlade s ods.
3.5 Zaistenej investičnej zmluvy zo dňa
__________, a Dohody o poskytnutí práva na
nákup akcií (Opčnej zmluvy) zo dňa
___________ uzavretých medzi mnou (Investor),
Global Transport Investments Inc. (Spoločnosť)
a Unisky Corporation (Ručiteľ), touto žiadosťou
uplatňujem nárok na získanie do vlastníctva akcií
triedy A spoločnosti Euroasian Rail Skyway
Systems Holding (Zaistené akcie), čo znamená
úplné zákonné a benefičné právo na Zaistené
akcie zbavené všetkých zaťažení, spolu so
všetkými právami vyplývajúcimi zo Zaistených
akcií, vrátane nároku na všetky vyhlásené
dividendy, na vyplatenie alebo rozdelenie
kapitálu, ktoré sú platné odo dňa nadobudnutia
mnou vlastníckého práva k Zaisteným akciám.
Túto žiadosť posielam Ručiteľovi
prostredníctvom špeciálneho chráneného
osobného konta Investora na webovej stránke
www.rsw-systems.com
Za a v mene Investora:

Name:

Meno:

P. č. 03/С zo dňa 7. apríla 2015
Vážený pán
A. E. Junickij
riaditeľ a generálný konštruktér
unitárneho podniku
RAILSKYWAYSYSTEMS, a. s.
Audítorská správa špeciálneho auditu
Súkromná podnikateľka Tankovič Irina Vitalievna;
Adresa sídla: 220018 Minsk, ul. Odincova 31/3 – 85;
Osvedčenie o štátnej registrácii č. 192216238 zo dňa 17.02.2014 vydané Minským mestským
výkonným výborom.
Kvalifikačný certifikát audítora č. 0000489 vydaný na základe príkazu Ministerstva
financií BR č. 221 zo dňa 03.02.2003.
DIČ: 192216238
Objekt auditu:
Unitárny podnik RAILSKYWAYSYSTEMS, a. s. bol zaregistrovaný dňa 28. júla 2014 na základe
rozhodnutia č. 192312835 Minského mestského výkonného výboru so zapísaním do Jednotného
štátneho registra právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov.
Adresa sídla: 220034 Minsk, ul. Zamkovaja 27, miestnosť 2.
Podnik má nasledujúce účty otvorené v BSB bank, a. s. v Minsku, kód banky 175:
 bežný účet v bieloruských rubľoch č. 3012145580002.
 bežný účet v USD, ruských rubľoch a EUR č. 3012145580015.
Zakladateľom podniku je Rail Skyway Systems Ltd. (Litva), kód právnickej osoby 303280763. V
súlade so zakladateľskými dokumentmi bol vytvorený Štatutárny fond podniku vo výške 10 000 000
rubľov.
Riaditeľom a generálnym konštruktérom podniku je Anatolij Eduardovič Junickij.
Hlavnou účtovníčkou zastupiteľstva je Mirošničenko Diana Dmitrievna.
Podnik je zaregistrovaný v Inšpektoráte pre dane a poplatky Centrálneho obvodu mesta Minska
pod ident. číslom 192312835.
Podnik je zaregistrovaný ako platca odvodov do Sociálnej poisťovne s prideleným ident. číslom
527019402.
Podnik je zaregistrovaný ako platca odvodov na zdravotné poistenie v Bieloruskej republikovej
unitárnej poisťovni Belgosstrach s prideleným ident. číslom 500149450.
Podnik nemá filiálky ani detašované pracoviská na území Bieloruskej republiky.
Za obdobie od 1. augusta 2014 do 31. marca 2015 na devízový účet 52 boli pripísané nasledujúce
sumy:
- 890 000 EUR na základe úverovej zmluvy č. 01/2014 zo dňa 01.09.14 od obchodnej spoločnosti
Global Transport Investments Inc. (povolenie Národnej banky Bieloruska na vykonanie devízovej
operácie spojenej s pohybom kapitálu č. 53-18/9204 zo dňa 07.10.2014 );
- 272 425 EUR по zmluvу č. 1 от 04 августа 2014 года от ЗАО «Rail Skayway Systems Ltd»;
- 15 981 540,82 ruských rubľov по zmluvу č. 2 от 01 ноября 2014 года od obchodného partnera
Skyway Rusko;

Za obdobie od 1. augusta 2014 do 31. marca 2015 boli predané devízy vo výške 1136450 EUR, 14 381
540,82 ruských rubľov v ekvivalente 20 382 851 040 bieloruských rubľov na deň predaja, banková
komisia za predaj devíz tvorila 56 475 591 bieloruských rubľov.
Za obdobie od 1. augusta 2014 do 31. marca 2015 bolo na bežný účet podniku (v bieloruských
rubľoch) pripísaných:
- 20 326 375 449 bieloruských rubľov – z devízového predaja;
- 140 000 000 bieloruských rubľov – podľa úverovej zmluvу zo dňa 07.08.2014 od fyzickej osoby
N. G. Kosarevovej;
- 3 000 000 bieloruských rubľov – príjem v bieloruských rubľoch za práce a služby;
-1048 804 bieloruských rubľov – bankový úrok.
Za obdobie od 1. augusta 2014 do 31. marca 2015 bolo do pokladne podniku (v bieloruských rubľoch)
prijatých:
- vklad do štatutárneho fondu – 10 000 000 bieloruských
rubľov.
Celkom: 20 480 424 253 bieloruských rubľov.
Za obdobie od 1. augusta 2014 do 31. marca 2015 finančné náklady tvorili 20 337 228
630 bieloruských rubľov, а konkrétne:
Názov výdavkovej položky

Nákup kancelárskeho tovaru

Čiastka
v bieloruských
rubľoch
109 683 249

Nákup surovín a materiálu
Zamestnanie personálu
Prípravné práce na certifikovanie
Nákup základných prostriedkov, najmä:
- alarm a systém kontroly prístupu

52 672 825
28 966 800
33 810 748
547 411286
250 934 099

Právnické a prekladateľské služby
Údržba počítačovej techniky
Nájom priestorov
Nákup nábytku a nástrojov
Ochrana práce a s tým spojené úkony
Nákup informačných databáz
Vyplatená mzda
Uhradené dane zo mzdy, z toho:

59 025 000
60 000 000
2 413 167 080
382 191310
9 500 000
21411736
11031485 368
5 139 604 000

- odvody do Soc. poisťovne
- daň z príjmu
- poistné Belgosstrach

3 555 530 000
1508 701000
75 403 000

Banková provízia
Daň z nehnuteľnosti
Daň zo zisku
Daň z pridanej hodnoty
Poistenie zamestnancov
Komunálne služby
Komunikačné služby, internet

114 953 807
46 305 436
11491341
500 000
88 456 215
164 271 294
17 086 375

Poznámka

Ďalšie súvisiace náklady

5 234 760

Zostatok finančných prostriedkov ku dňu 1. apríla 2015 podľa bankových dokladov tvoril 25 975
EUR, 1 600 000 ruských rubľov, 143 195 623 bieloruských rubľov.
Zoznam zamestnancov podľa stavu ku dňu 31. marca 2015 podľa výkazu o pridelení mzdových
prostriedkov tvorí 93 osôb.
Audítor – súkromná podnikateľka Tankovič Irina Valerievna, podpis a pečiatka
1 exemplár správy obdržal riaditeľ a generálny konštruktér A.E. Junickij, podpis a pečiatka

P. č. 03/С zo dňa 7. apríla 2015
Vážená pani
N. G. Kosareva
riaditeľka zastupiteľstva
RAILSKYWAYSYSTEMS, a. s.
UAB RAIL SKYWAY SYSTEMS LTD.
Litovská republika

Audítorská správa špeciálneho auditu
Súkromná podnikateľka Tankovič Irina Vitalievna;
Adresa sídla: 220018 Minsk, ul. Odincova 31/3 – 85;
Osvedčenie o štátnej registrácii č. 192216238 zo dňa 17.02.2014 vydané Minským mestským
výkonným výborom.
Kvalifikačný certifikát audítora č. 0000489 vydaný na základe príkazu Ministerstva
financií BR č. 221 zo dňa 03.02.2003.
DIČ: 192216238
Objekt auditu:
Zastupiteľstvo UAB RAIL SKYWAY SYSTEMS LTD. (Litovská republika) zaregistrované
dňa 21. apríla 2014 rozhodnutím č. 7014 Ministerstva zahraničných vecí Bieloruska.
Adresa sídla: 220034 Minsk, ul. Zamkovaja 27, miestnosť 2.
Podnik má nasledujúce účty otvorené v BSB bank, a. s. v Minsku, kód banky 175:
 bežný účet v bieloruských rubľoch č. 3021141070002.
 bežný účet v USD, EUR č. 3024141070009.
Riaditeľkou zastupitestva na základe plnej moci bez čísla zo dňa 16.04.2014 je Kosareva
Nadežda Gennadievna.
Hlavnou účtovníčkou zastupiteľstva je Mirošničenko Diana Dmitrievna.
Zastupiteľstvo je zaregistrované v Inšpektoráte pre dane a poplatky Centrálneho obvodu mesta
Minska pod ident. číslom 102379952.
Zastupiteľstvo je zaregistrované ako platca odvodov do Sociálnej poisťovne s prideleným ident. číslom
527050250.
Zastupiteľstvo je zaregistrované ako platca odvodov na zdravotné poistenie v Bieloruskej republikovej
unitárnej poisťovni Belgosstrach s prideleným ident. číslom 500145226.
Za obdobie od 1. mája 2014 do 31. decembra 2014 na devízový účet 52 boli pripísané
nasledujúce sumy:
- 20 000 EUR na základe úverovej zmluvy zo dňa 30.07.14 od
obchodnej spoločnosti Global Transport Investments Inc.;
- 248 571 EUR od spoločnosti Rail Skayway Systems Ltd., a. s. na prevádzku zastupiteľstva;
- 22 000 EUR od A. E. Junického na prevádzku zastupiteľstva;
Za obdobie od 1. mája 2014 do 31. decembra 2014 bolo predané devíz vo výške 210380.59
EUR, banková komisia za predaj devíz tvorila 11 423 766 bieloruských rubľov.
Za obdobie od 1. mája 2014 do 31. decembra 2014 výdavkové položky na devízovom účte
52 tvorili 80190.41 EUR, а konkrétne:

Názov výdavkovej položky
Nájom priestorov
Vyplatená mzda
Právnické služby

Čiastka, EUR
37 804.75
42127.36
258.30

Poznámka

Zostatok finančných prostriedkov ku dňu 1. januára 2015 podľa bankových dokladov
tvoril 0 EUR.
Za obdobie od 1. mája 2014 do 31. decembra 2014 bolo na bežný účet (v bieloruských
rubľoch) pripísaných:
- 2 885 401 736 bieloruských rubľov – z devízového predaja;
222 921 bieloruských rubľov – bankový úrok.
Celkom: 2 885 624 657 bieloruských rubľov.
Za obdobie od 1. mája 2014 do 31. decembra 2014 finančné náklady tvorili 2 881 781 825
bieloruských rubľov, a konkrétne:
Názov výdavkovej položky

Nákup kancelárskeho tovaru
Náklady na reklamu
Zamestnanie personálu
Režijné náklady
Nákup základných prostriedkov, najmä:
- alarm a systém kontroly prístupu

Čiastka
v bieloruských
rubľoch
49 284 593

Poznámka

66 396 667
207 046 600
42 634 750
359 351102

Údržba počítačovej techniky
20 000 000
Nájom priestorov
341 776 000
Nákup nábytku a nástrojov
206 468 129
Komunálne služby
93 046 914
Komunikačné služby, internet
18 276 734
Vyplatená mzda
776 376 900
Uhradené dane zo mzdy, z toho:
660 128 360
- odvody do Soc. poisťovne
470 941 985
- daň z príjmu
179 843 881
- poistné Belgosstrach
9 342 494
Banková provízia
17 429 022
Daň z nehnuteľnosti
22 238 454
Ďalšie súvisiace náklady
1 327 600
представительства
Zostatok prostriedkov ku dňu 1. januára 2015 podľa bankových dokladov tvoril 842.832,- bieloruských
rubľov.

ZMLUVA č. 03-С
na poskytnutie audítorských služieb podľa zadania špeciálneho auditu
Minsk, 7. apríla 2015
Súkromná podnikateľka Irina Vitalievna Tankovič konajúca na základe Osvedčenia o štátnej
registrácii zo dňa 17.02.2014 vydaného Minským mestským výkonným výborom, registračné číslo
192216238 (ďalej vykonávateľ) na jednej strane a unitárny podnik RAILSKYWAYSYSTEMS, a. s.
(ďalej objednávateľ) zastúpený riaditeľom a generálnym konštruktérom Anatolijom Eduardovičom
Junickým konajúcim na základe Stanov, na strane druhej, uzavreli túto zmluvu o nasledovnom:
1. PREDMET ZMLUVY
1.1. Vykonávateľ poskytne objednávateľovi audítorské služby v oblasti auditu finančných prostriedkov
pripísaných na účty podniku za obdobie od 1. augusta 2014 do 31. marca 2015.
2. PRÁVA A POVINNOSTI VYKONÁVATEĽA
Vykonávateľ je oprávnený:
2.1.1) Samostatne určovať formy a metódy auditu na základe požiadaviek štátnych noriem
Bieloruskej republiky a konkrétnych podmienok zmluvy s objednávateľom.
2.1.2) Kontrolovať v požadovanom rozsahu dokumenty spojené s realizáciou projektu,
získavať vysvetlenia k záležitostiam zísteným počas auditu a dodatočné informácie nevyhnutné pre
vykonanie auditu.
2.1.3) Odmietnúť vykonanie audítorskej kontroly v prípade, ak objednávateľ neposkytne
požadované informácie.
2.1.4) Uplatňovať ďalšie nároky, ktoré nie sú v rozpore so zákonom a vyplývajú z podstaty
právnych vzťahov určených zmluvou.
2.2. Vykonávateľ sa zaväzuje:
2.2.1) Pri vykonaní auditu sa riadiť zákonom Bieloruskej republiky č. 56-3 o audítorskej
činnosti zo dňa 12.07.2013 a Zásadami audítorskej činnosti schválenými Ministerstvom financií
Bieloruska.
2.2.2) Bezpodmienečne dodržiavať pri vykonaní auditu požiadavky bieloruskej legislatívy
a ďalších normatívnych predpisov.
2.2.3) Začať poskytovať služby uvedené v čl. tejto Zmluvy, 07.04.2015 a ukončiť
14.04.2015 (doba vykonania auditu sa môže meniť dohodou strán).
2.2.4) Spolupracovať v priebehu auditu a poskytovať praktickú pomoc pri odstraňovaní
zístených nedostatkov.
2.2.5) Pripraviť na základe výsledkov auditu písomnú správu (v ruskom jazyku) a predložiť
ju objednávateľovi.
2.2.6) Zabezpečiť ochranu dokumentov získaných a vypracovaných počas auditu, a nezdieľať
ich obsah bez súhlasu objednávateľa, s výnimkou prípadov určených právnymi predpismi Bieloruska,
nezávisle od pokračovania alebo ukončenia zmluvných vzťahov s objednávateľom a bez obmedzenia
premlčacej doby.
2.2.7. Plniť v súlade so zákonom ďalšie povinnosti vyplývajúce z podstaty právnych vzťahov
stanovených zmluvou.
3. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA
3.1. Objednávateľ je oprávnený:
Získavať od vykonávateľa informácie o požiadavkách zákona o audite, vrátane dôvodov na
pripomienkovanie a závery urobené audítorom.

3.1.1) Obrátiť sa so žiadosťou na certifikačný orgán, ktorý vykonáva atestáciu na
právo získania kvalifikačného osvedčenia audítora, za účelom preverenia kvality vykonaného
auditu.
3.1.2) Uplatňovať ďalšie nároky, ktoré nie sú v rozpore so zákonom a vyplývajú
z podstaty právnych vzťahov určených zmluvou.
3.2. Objednávateľ sa zaväzuje:
3.2.1. Vytvárať vykonávateľovi podmienky na včasné a úplne vykonanie auditu (pracovisko,
telefonické spojenie), poskytovať celú dokumentáciu nevyhnutnú pre jeho vykonanie, poskytovať
vykonávateľovi vysvetlenia v otázkach spojených s vykonaním auditu.
3.2.2. Netlačiť na vykonávateľa v akejkoľvek forme za účelom ovplyvnenia jeho názoru
na hodnovernosť agendy objednávateľa.
3.2.4. Plniť v súlade so zákonom ďalšie povinnosti vyplývajúce z podstaty právnych vzťahov
stanovených zmluvou.
4. CENA AUDÍTORSKÝCH SLUŽIEB A PLATOBNÝ STYK
4.1 Za poskytnutie služieb v rámci tejto zmluvy objednávateľ uhradí na účet vykonávateľa zálohovú
platbu vo výške 2.200.000,- (dvamiliónydvestotisíc) bieloruských rubľov, bez DPH (podľa čl. 286
ods. 3.12 Daňového zákonníka Bieloruska zo dňa 29.12.2009 č. 71-3 (Osobitná časť)). Termín
splatnosti je najneskôr 05.05.2015.
5. ZODPOVEDNOSŤ STRÁN
5.1. Každá zo strán je povinná náležite plniť svoje zmluvné záväzky a maximálne spolupracovať
s druhou stranou pri plnení jej záväzkov. V prípade sporov strany vynáložia maximálne úsilie na ich
riešenie rokovacou cestou.
5.2. Ak sa dohoda nedosiahne rokovacou cestou, všetky spory v súvislosti s plnením tejto zmluvy, аko
aj v prípade odstúpenia od zmluvy, sa budú riešiť súdnou cestou.
5.3. Za neplnenie zmluvných záväzkov strany zodpovedajú v súlade s platnou legislatívou a
zmluvnými podmienkami.
5.4. Strany sa zbavujú zodpovednosti za neplnenie alebo nenáležité plnenie svojich zmluvných
záväzkov, ak sa to stalo v dôsledku pôsobenia vyššej moci (t. j. mimoriadnych a neodvratných za
daných podmienok okolností).
5.5. Vo všetkých záležitostiach neupravených touto zmluvou sa strany riadia legislatívou Bieloruskej
republiky.
6. DÔVODY PREDČASNÉHO ODSTÚPENIA OD ZMLUVY
6.1.
Táto zmluva sa nemôže prerokúvať jednostranne, s výnimkou prípadov, kedy jedna zo
strán systematicky porušuje zmluvné podmienky a vlastné záväzky.
6.2.
V prípade systematického porušovania objednávateľom vlastných zmluvných záväzkov,
čo viedlo k zrušeniu tejto zmluvy, je objednávateľ povinný uhradiť vykonávateľovi reálne
vykonané práce.
6.3.
Jedna zo zmluvných strán je oprávnená od zmluvy odstúpiť v prípade nedodržania
termínov plnenia zmluvných záväzkov druhou zmluvnou stranou.
7. ĎALŠIE PODMIENKY
7.1. V prípade nutnej prolongácie doby auditu, strany prešetria príčiny zmien a odsúhlasia
dodatočný objem prác formou Dodatku k zmluve.
7.2. Vykonávateľ zaručuje dôvernosť informácií o činnosti objednávateľa, s výnimkou
prípadov poskytovania informácií štátnym orgánom oprávneným ju vyžiadať podľa zákona
Bieloruskej republiky.
7.3. Všetky zmeny a doplnky k tejto zmluve sú platné iba ak sú vyhotovené písomne
a podpísané oprávnenými osobami.

7.4. Táto zmluva nadobúda platnosť jej podpísaním zmluvnými stranami a platí až do
kompletného splnenia zmluvnými stranami ich zmluvných záväzkov.
7.5. Zmluva je vyhotovená na troch hárkoch v dvoch exemplároch, po jednom pre každú
zmluvnú stranu.
NÁLEŽITOSTI STRÁN
Vykonávateľ:
Súkromná podnikateľka Tankovič I. V.
220018 Minsk, ul. Odincova 31/3 – 85
DIČ: 192216238

Objednávateľ:
Unitárny podnik RAILSKYWAYSYSTEMS, a. s.
220034 Minsk, ul. Zamkovaja 27 – 6
DIČ: 192312835

Súkromná podnikateľka Tankovič I. V.
podpis
pečiatka

Riaditeľ a generálny konštruktér Junickij A. E.
podpis
pečiatka

Preberací a odovzdávací protokol č. 03/С zo dňa 07. 04. 2015
Minsk, 14. apríla 2015
Súkromná podnikateľka I.V. Tankovič odovzdala a riaditeľ a generálny konštruktér unitárneho
podniku RAILSKYWAYSYSTEMS, a. s., A.E. Junickij prebral výsledky prác (služieb) v rámci
Zmluvу č. 03/С zo dňa 07.04.2015.
Cena prác činila 2.200.000,- (dvamiliónydvestotisíc) bieloruských rubľov, bez DPH (podľa čl.
286 ods. 3.12 Daňového zákonníka Bieloruska zo dňa 29.12.2009 č. 71-3 (Osobitná časť)).
Práce sú vykonané v súlade so zmluvnými podmienkami.
Strany nemajú voči sebe vzájomné výhrady.
Tento protokol slúži ako základ pre finančné vyrovnanie strán.

Príloha 1
k Vyhláške Ministerstva financií
Bieloruskej republiky č. 93
zo dňa 1. júla 2002

KVALIFIKAČNÝ CERTIFIKÁT AUDÍTORA
č. 0000489
fotografia audítora
Vydaný Tankovič(ovej) Irine Vitalievne na základe príkazu Ministerstva financií Bieloruskej
republiky č. 221 zo dňa 3. februára 2003
Minister financií

podpis

Minsk, 3. februára 2003
Registračné číslo: 486

N. P. Korbut

OSVEDČENIE
o štátnej registrácii súkromného podnikateľa
Minský mestský výkonný výbor
17. februára 2014 urobil záznam do Jednotného štátneho registra právnických osôb
a fyzických osôb – podnikateľov o štátnej registrácii
Tankovič(ovej) Iriny Vitalievny
trvale bytom: Minsk, ul. Odincova 31/3 – 85, ako súkromnej podnikateľky s registračným
číslom 192216238.
fotografia Tankovič I.V.
Hlavný špecialista oddelenia pre registráciu hospodárskych subjektov a spoločenských
združení Správy pre registráciu a vydanie licencií: podpis O.V. Daščinskaja
Číslo certifikátu: 0468907

Register držiteľov akcií ku dňu 26.03.2015
Úplný názov emitenta:
Kód emitenta:
Adresa sídla emitenta:
Úplný názov depozitára emitenta:
Adresa sídla depozitára emitenta:
Štatutárny fond emitenta:
Nominálna hodnota jednej akcie:
Počet emitovaných kmeňových akcií:
Počet emitovaných prioritných akcií:
Celkový počet emitovaných akcií:
Úplný názov právnickej
osoby / Meno fyzickej
osoby
Právnické osoby:
Akciová spoločnosť
s ručením obmedzeným
Global Transport
Investments Inc.

Adresa sídla PO /
trvalého bydliska FO

19 Waterfront Drive
P.O.Box 3540
Road Town,
Tortola Island,
VG1110, Britské
Panenské ostrovy

Celkom právnické osoby
Fyzické osoby:
Junickij Anatolij
Eduardovič
Celkom fyzické osoby
Celkom

Súkromná akciová spoločnosť Strunové
technológie, a. s.
BY275377
220034 Minsk, ul. Zamkovaja, 27 – 6
Súkromná akciová spoločnosť Agrokapitál, a.s.
220030 Minsk, ul. Revoľucionnaja 6B
100.000.000,- bieloruských rubľov
10.000,- bieloruských rubľov
10.000 kusov
0 kusov
10.000 kusov
Kód emisie
cenných
papierov

Počet
kmeňových
akcií

%
štatut.
fondu

BY5000198638 9000

90%

9000

90%

BY5000198638 1000

10%

Podpis zodpovednej osoby depozitára emitenta
Správu pripravila: O.V. Zagovaľskaja, odborníčka na cenné papiere

1000
10000

10%
1000

Stav
účtu

500

500

Zmluva o nájme pozemku č. 1594
Minsk, 22. júna 2015
Puchovičský okresný výkonný výbor (ďalej len prenajímateľ) zastúpený predsedom Puchovičského
okresného výkonného výboru Karaleňom Fedorom Pavlovičom konajúcim na základe Zákona
Bieloruskej republiky o miestnej štátnej správe a samospráve, na jednej strane, a súkromná akciová
spoločnosť Strunové technológie zastúpená generálnym riaditeľom a generálnym konštruktérom
Junickým Anatolijom Eduardovičom konajúcim na základe stanov (ďalej len nájomca), na druhej
strane, uzavreli túto zmluvu o nasledovnom.
Predmet zmluvy
1. Touto zmluvou prenajímateľ odovzdáva do odplatného vlastníctva a použitie na dobú určitú
pozemok rozlohou 35,8602 ha umiestnený na adrese: Novosiolkovská miestna rada
Puchovičského okresu Minskej oblasti, а nájomca preberá uvedený pozemok v hraniciach
podľa priloženej katastrálnej mapy pozemku na účely výstavby priemysleného objektu,
vytvorenia ekotechnoparku dopravných systémov a rozvoja obchodného turizmu v areáli
komunálneho unitárneho podniku pre návrhovanie, opravy a výstavbu ciest Minskobldorstroj
(umiestnenie priemyselných objektov) na obdobie do 19. júna 2040.
2. Katastrové číslo parcely je 624400000001002077.
3. Pozemok má obmedzenia (ťarchy) na použitie v súvislosti s jeho umiestnením v ochrannom
pásme vodných zdrojov Zahaj (3. pásmo) a jeho častí rozlohou:
11,3374 ha – v ochrannom pásme jazera;
3,1812 ha – v cestnom ochrannom pásme (kontrolovaná zóna) diaľnice;
0,4200 ha – v ochrannom pásme sietí a zariadení zásobovania vodou;
0,0840 ha – v ochrannom pásme káblovej elektrickej rozvodnej siete.
Zmluvné podmienky
4. Táto zmluva musí prejsť štátnou registráciou podľa platných právnych predpisov. Nájomné
právo k pozemku vzniká dňom jeho štátnej registrácie v príslušnom orgáne štátnej registrácie
nehnuteľností, práv k nim a obchodovania s nimi a platí do 19. júna 2040.
5. Táto zmluva môže byť ukončená predčasným odstúpením na základe písomnej dohody
strán alebo zrušená na základe súdneho rozhodnutia v súlade so zákonom.
6. Táto zmluva môže byť predčasne ukončená súdnym rozhodnutím na žiadosť prenajímateľa
v nasledovných prípadoch:
 využitie pozemku nájomcom v rozpore so zmluvou alebo jeho nevyužitie;
 odovzdánia nájomcom pozemku do podnájmu a prevodu jeho práv a povinností
vyplývajúcich zo zmluvу na inú osobu so zmenou pôvodného účelu využitia;
 odňatie pozemku pre potreby štátu.
Jednostranné odmietnutie prenajímateľa plniť túto zmluvu je prípustné v prípade nesplnenia
nájomcom aspoň jednej z podmienok využitia pozemku (začiatku výstavby, iného osvojenia pozemku
v súlade s účelom a podmienkami jeho poskytnutia, vykonanie platieb a ďalších podmienok), ako aj
pri odňatí a poskytnutí pozemku s výmenou nájomného práva za iný druh vecného práva v súlade
s ods. 12.3. Nariadenia prezidenta Bieloruskej republiky č. 667 zo dňa 27. decembra 2007 o odobratí
a poskytnutí pozemkov (Národný register právnych predpisov Bieloruskej republiky z roku 2008, č. 6.
1/9264).

7. Ak nájomca má záujem uzavrieť zmluvu o nájme pozemku na ďalšie obdobie, je povinný
o tom písomne oznámiť prenajímateľovi najneskôr v trojmesačnom predstihu pred ukončením
termínu platnosti zmluvy. Ak nájomca neoznámil písomne prenajímateľovi o svojom zámere uzavrieť
zmluvu o nájme pozemku na ďalšie obdobie, po vypršaní platnosti nájomnej zmluvy sa zmluvné
vzťahy strán a nájomné právo k pozemku zaniká. Štátna registrácia zaniku práv v príslušnom orgáne
štátnej registrácie nehnuteľností, práv k nim a obchodovania s nimi nie je potrebná.
8. Ak po uzavretí a až do vypršania platnosti tejto zmluvy bude prijatý právny predpis
určujúce povinné zásady pre zmluvné strany, ktoré sa odlišujú od zásad platných ku dňu uzavretia
tejto zmluvy, podmienky už uzavretej zmluvy sa musia upraviť tak, aby boli v súlade so zákonom, ak
zákon nestanovuje inak.
9. Po skončení platnosti tejto Zmluvy sa pozemok musí uviesť do stavu vyhovujúceho cieľom
stanoveným okresným výkonným výborom.
Nájomné
10.
Ročné
nájomné
za
pozemok
tvorí
53.982.200,(päťdesiattrimilióny
deväťstoosemdesiatdvatisíc dvesto) bieloruských rubľov.
Ročné nájomné sa výpočítava podľa vzorca: А = Кh х К х S, kde
A – výška nájomného na aktuálny rok;
S – rozloha prenajatého pozemku v m2; S = 358602
Кh – katastrálna hodnotaa 1 m2 pôdy Novosiolkovskej miestnej rady – 1,15 USD;
К – koeficient v závislosti od účelu pozemku: podľa Prílohy 1 k Nariadeniu Prezidenta
Bieloruskej republiky č. 101 zo dňa 01.03.2010 (v znení Nariadenia Prezidenta Bieloruskej republiky
č. 420 zo dňa 13.08.2010) pri výške katastrálnej hodnoty pozemku na funkčné účely priemyselnej
zóny viac ako 109.000.000,- rubľov za 1 ha (katastrálna hodnota 1 ha pozemku poskytovaného
spoločnosti Strunové technológie, a. s., tvorí 136 850 000 rubľov), koeficient ku katastrálnej hodnote
sa rovná 0,011.
A = 1,15 x 0,011 х 358602 = 4536,32 USD (v prepočte podľa kurzu Národnej banky
Bieloruskej republiky ku dňu 01.01.2015 je to 11.900,- rubľov) 53.982.200,- bieloruských rubľov.
11. Nájomné sa hradí v termíne stanovenom právnymi predpismi.
12. Výška nájomného sa prehodnocuje dohodou strán po uplynutí 5 rokov od uzavretia
zmluvy, ako aj v prípade legislatívnych zmien ovplyvňujúcich výšku nájomného.
V prípade odmietnutia prehodnotiť výšku nájomného pri legislatívnych zmenách
ovplyvňujúcich výšku nájomného, ako aj v iných prípadoch stanovených zákonom, nájomnú
zmmluvu je možné ukončiť na žiadosť jednej zo strán postupujúc podľa zákona.
13. Nájomné sa vypočítavá v súlade so zákonom a odvádza sa do miestneho rozpočtu na účet
č. 3600625000021, príjemca Hlavná správa Ministerstva financií Bieloruskej republiky pre Minskú
oblasť v Centre bankových služieb č. 626 Mariina Hôrka, pobočky č. 500 Minskej správy verejnej
akciovej spoločnosti Sporiteľňa Belarusbank, kód banky 601, DIČ 600537220, účel platby 04001, v
súlade so zákonom.
Práva a povinnosti strán
14. Prenajímateľ je oprávnený:
 v prípade zístenia porušení vo využití pozemku zo strany nájomcu poslať mu
upovedomenie o nutnosti ich odstrániť;
 prísť na pozemok za účelom kontroly využitia a ochrany pôdy.
15. Nájomca je oprávnený:

















samostatne hospodáriť na pozemku a využívať pozemok v súlade s účelom a
podmienkami jeho prenajatia;
 v prípade odňatia pozemku, alebo dobrovoľného vzdania sa nájomného práva, alebo
predčasného odstúpenia od tejto zmluvy získať úplnú náhradu ceny vylepšovacej
úpravy pozemku urbenej na vlastné náklady v súlade so zákonom stanoveným
postupom. V podobných prípadoch sa cena vylepšovacej úpravy pozemku určuje ku
dňu odňatia pozemku alebo predčasného odstúpenia od zmluvy;
 prevádzať akékoľvek zmluvné práva a povinnosti na iné osoby, poskytovať pozemok
do podnájmu, odovzdávať nájomné právo k pozemku ako zálohu, používať ho ako
vklad do štatutárneho fondu hospodárskych združení a spoločností, ak bola zmluva o
nájme pozemku uzavretá v dôsledku dražby alebo za právo na uzavretie nájomnej
zmluvy bol zaplatený poplatok, s výnimkou prípadov, kedy sa podľa zákona tieto
úkony povoľujú bezodplatne.
16. Prenajímateľ je povinný:
 oboznámiť nájomcu s hranicami odovzdaného do nájmu pozemku v skutočnosti (na
mieste):
 v prípade odňatia nájomcovi pozemku pre potreby štátu poskytnúť nájomcovi na jeho
žiadosť rovnocenný pozemok;
 nezasahovať do činnosti nájomcu;
 kontrolovať využitie a ochranu pozemku;
 zabezpečiť úhradu nájomcovi v plnom rozsahu nákladov spojených s opravou
a údržbou prevádzkovými službami inžinierskych sietí (stavieb) umiestnených na
prenajatom pozemku.
17. Nájomca je povinný:
obrátiť sa pre štátnu registráciu tejto zmluvy a z nej vyplývajúceho nájomného práva k
pozemku na príslušný orgán pre štátnu registráciu nehnuteľností, práv k nim a obchodovania
s nimi;nakladať s pozemkom v súlade s jeho účelom a nájomnými podmienkami podľa tejto
zmluvy;
poskytnúť právo prenajímateľovi alebo inej osobe disponujúcej príslušným povolením
prenajímateľa, zakladať a prevádzkovať elektrické rozvodné siete, komunikácie, spoje,
potrubia a ďalšie komunikácie;
vyhnúť sa úkonom vedúcim k zhoršeniu ekologickej situácie na prenajatom pozemku
a priľahlých územiach, v prípade poškodenia životného prostredia na vlastné náklady urobiť
opatrenia na jeho odstránenie alebo uhradiť vykonanie týchto opatrení;
uhradiť prenajímateľovi podľa stanoveného postupu ujmu spôsobenú činnosťou nájomcu, ak
stav odovzdávaného pozemku po ukončení doby nájmu nespĺňa podmienky stanovené touto
zmluvou;
začať s výstavbou hrubej stavby a podľa stanoveného postupu uviesť ju do prevádzky
v termíne určenom legislatívou alebo schválenou projektovou dokumentáciou, ak pozemok
bol prenajatý na účely výstavby;
zabezpečiť prenajímateľovi a kompetentným štátnym orgánom, ktoré vykonávajú kontrolu
nad využitím a ochranou pôdy, voľný prístup na pozemok;
včas hradiť nájomné;
robiť na pozemku v súlade so zákonom opatrenia na ochranu prírody, dodržiavať požiadavky
prevádzkových služieb k údržbe a prevádzke podzemných a pozemných inžinierskych sietí
(stavieb) a nebrániť ich oprave a údržbe;






bezodkladne oznamovať prenajímateľovi a príslušným čtátnym orgánizáciám o haváriách
alebo živelných pohromách, ktoré spôsobili škodu pozemku a priľahlým pozemkom, a včas
urobiť potrebné opatrenia na zamedzenie hrozby a ďalšej škody na pozemku;
v prípade pozastavenia nájomcom jeho činnosti poslať prenajímateľovi písomnú žiadosť
o jednostranné zrušenie tejto Zmluvy;
neporušovať práva ďalších užívateľov pôdy, vlastníkov pôdy a nájomcov pozemkov.
Zodpovednosť strán

18. Strany sú zodpovedné za neplnenie alebo nenáležité plnenie zmluvných podmienok v
súlade so zákonom.
19. Nájomca je zodpovedný za poškodenie pozemku a poškodenie životného prostredia
v dôsledku jeho hospodárskej činnosti.
20. Žiadna zo strán nie je zodpovedná za úplné alebo čiastočné neplnenie zmluvných
záväzkov, ak je toto neplnenie dôsledkom pôsobenia vyššej moci, napr. povodne, požiaru,
zemetrasenia, živlu, vojenských akcií, teroristických útokov, štrajkov a ďalších mimoriadnych
a neprekonateľných okolností, vzniknutých po uzavretí tejto Zmluvy.
Ak vznikne situácia, keď strana nedokáže splniť zmluvné záväzky, dotknutá strana je povinná
o tom písomne oznámiť druhej strane do 7 dní od vzniku daných okolností.
Ďalšie ustanovenia
21. V prípade zmeny adresy alebo ďalších náležitostí súvisiacich s touto zmluvou, strany sa
zaväzujú do dvoch týždňov písomne informovať o tom druhú stranu a urobiť príslušné zmeny v tejto
zmluve podľa zákonom stanoveného postupu.
22. Povinnosť podať na príslušnú organizáciu pre štátnu registráciu nehnuteľností, práv k nim
a obchodovania s nimi žiadosť o štátnu registráciu pozemku a požadované pre registráciu tejto
Zmluvy dokumenty plní nájomca.
V prípadoch neupravených touto zmluvou sa strany riadia platnou legislatívou.
23. Všetky spory vzniknuté v rámci plnenia tejto Zmluvy, sa strany zaväzujú riešiť rokovacou
cestou. Ak sa stranám nepodarí dosiahnúť zhodu v riešení sporných záležitostí, každá z nich je
oprávnená obrátiť sa na súd.
24. Táto zmluva je vyhotovená na 5 (piatich) hárkoch, skontrolovaná a podpísaná stranami v
4 (štyroch) exemplároch s rovnakou zákonnou silou, ktoré sa nachádzajú: jeden u prenajímateľa,
jeden – v príslušnej organizácii pre štátnu registráciu nehnuteľností, práv k nim a obchodovania s
nimi, jeden – u nájomcu, a jeden – na príslušnom inšpektoráte Ministerstva pre dane a poplatky BR
podľa umiestnenia pozemku.
25. __________________________________________________________
(uviesť iné podmienky)
Náležitosti strán.

JEDNOTNÝ ŠTÁTNY REGISTER NEHNUTEĽNOSTÍ, PRÁV K NIM
A OBCHODOVANIA S NIMI
POZEMKOVO-KATASTRÁLNA MAPA POZEMKU
Katastrálne číslo:
Rozloha pozemku:
Adresa:
Účel:

Kategória pozemku:
Mierka mapy:

624400000001002077
35.8602 ha
Bieloruská republika, Minská oblasť, Puchovičský okres
Výstavba priemyselného objektu pre založenie ekotechnoparku dopravných
systémov a rozvoj obchodného turizmu v areáli asfaltobetonárskeho
komunálneho podniku pre navrhovanie, opravy a výstavbu ciest
Minskobldorstroj
Priemyselné, dopravné, komunikačné, energeticke a obranné pozemky,
pozemky spojov a iného účelu
1:10000

Mapa pozemku
LEGENDA:
– hranica pozemku
о
– otočný bod hranice pozemku
Katastrálny blok a číslo susedného pozemku
OPIS SUSEDNÝCH POZEMKOV
Registrované pozemky nie sú zaznamenané v registri.
Úradná pečiatka:
Identifikačné údaje inštitúcie, ktorá dokument vystavila:
Mariinohorské oddelenie republikového unitárneho podniku Minská oblastná agentúra pre štátnu
registráciu a pozemkový kataster
Pečiatka so štátnym znakom BR, podpis:
Cechanovič D.A.
štátny registrátor

Spoločnosť číslo: 1872233
ÚZEMIE BRITSKÝCH PANENSKÝCH OSTROVOV

ZÁKON O OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTIACH BRITSKÝCH PANENSKÝCH OSTROVOV Z ROKU 2004

ZAKLADATEĽSKÁ ZMLUVA A STANOVY
SPOLOČNOSTI

EUROASIAN RAIL SKYWAY SYSTEMS HOLDING LIMITED
ZAREGISTROVANÁ 30.

apríla 2015

LOGO TOTALSERV
TOTALSERV TRUST COMPANY LTD
19 Waterfront Drive
P.O.Box 3540
Road Town, Tortola Island, VG1110
BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY

ÚZEMIE BRITSKÝCH PANENSKÝCH OSTROVOV
ZÁKON O OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTIACH BRITSKÝCH PANENSKÝCH OSTROVOV Z ROKU 2004

ZAKLADATEĽSKÁ ZMLUVA
SPOLOČNOSTI
EUROASIAN RAIL SKYWAY SYSTEMS HOLDING LIMITED
akciová spoločnosť s ručením obmedzeným
1. VYMEDZENIE A VÝKLAD POJMOV
1.1. Na účely tejto Zakladateľskej zmluvy a priložených Stanov, ak predmet Zmluvy alebo kontext
nestanovuje inak:
Zákonom sa rozumie Zákon o obchodných spoločnostiach Britských Panenských ostrovov
z roku 2004 v aktuálnom znení a zahŕňa Vyhlášku o medzinárodných obchodných
spoločnostiach Britských Panenských ostrovov z roku 2012, ako aj akékoľvek ďalšie
ustanovenia a uznesenia prijaté na základe tohto Zákona;
Stanovami sa rozumejú priložené k tejto zmluve Stanovy hore uvedenej Spoločnosti;
Zakladateľskou zmluvou sa rozumie táto Zakladateľská zmluva hore uvedenej Spoločnosti;
Osobou sa rozumejú fyzické a právnicke osoby, trusty, fondy správy majetku zosnulých osôb,
združenia, partnerstvá a ďalšie združenia osôb bez vzniku právnickej osoby;
Stanovenými právami sa rozumejú nasledujúce práva: (a) robiť zmeny a doplnky do tejto
Zakladateľskej zmluvy alebo Stanov; (b) menovať výbory riaditeľov; (c) delegovať práva a
právomoci výboru riaditeľov; (d) vymenúvať alebo odvolávať riaditeľov; (e) udeľovať alebo
odvolávať právomoci agentom a predstaviteľom; (f) schvaľovať plány reorganizácie v podobe
fúzie alebo pripojenia, zlúčenia alebo inej zmeny korporátnej štruktúry; (g) vyhlasovať
platbyschopnosť a solventnosť alebo schvaľovať plán likvidácie; alebo (h) zisťovať
skutočnosť, že bezprostredne po plánovanom rozdelení alebo vyplatení bude hodnota aktív
Spoločnosti prevýši hodnotu jej pasív, a že Spoločnosť bude schopná včas vyplácať plnenia
proti pohľadávkam v termíne splatnosti;
Uznesením riaditeľov sa rozumie buď:
(a)
uznesenie prijaté a schválené náležite zvolaným a uskutočneným zhromaždením
riaditeľov Spoločnosti alebo výboru riaditeľov Spoločnosti prostredníctvom kladného
hlasovania väčšiny riaditeľov prítomných na zhromaždení a hlasujúcich, s výnimkou
prípadov, keď riaditeľ má nárok na viac ako jeden hlas; v takomto prípade za účelom
zístenia väčšiny sa budú rátať všetky podané hlasy; alebo
(b)
uznesenie, odsúhlasené a schválené písomne všetkými riaditeľmi alebo všetkými
členmi výboru riaditeľov Spoločnosti podľa situácie;
Rozhodnutím akcionárov sa rozumie buď:
a) rozhodnutie prijaté a schválené náležite zvolaným a uskutočneným zhromaždením akcionárov
Spoločnosti prostredníctvom kladného hlasovania väčšiny akcionárov s hlasovacím právom,
udeleným na základe vlastnených nimi akcií, ktorí v čase prijatia predmetného rozhodnutia
boli osobne prítomní na zhromaždení a hlasovali; alebo
b)
rozhodnutie, odsúhlasené a schválené písomne väčšinou hlasov akcionárov s

1.2.

1.3.
1.4.

1.5.

1.6.
2.

3.

4.
4.1.

4.2.

hlasovacím právom, udeleným na základe vlastnených nimi akcií, v čase prijatia predmetného
rozhodnutia;
Pečiatkou sa rozumie akákoľvek pečiatka, ktorá bola náležite akceptovaná a schválená ako
firemná pečiatka Spoločnosti;
Akciou sa rozumie akcia emitovaná hore uvedenou Spoločnosťou v minulosti alebo v
súčasnosti;
Akcionárom sa rozumie osoba, ktorej meno je zapísané do registra účastníkov (akcionárov)
Spoločnosti ako mena držiteľa jednej alebo niekoľkých akcií alebo podielových akcií; a
písomný, resp. akékoľvek slovo alebo termín s analogickým významom, znamená informácie,
ktoré boli zhromaždené, preposlané, získané alebo uložené prostredníctvom elektronických,
elektrických, digitálnych, magnetických, optických, elektromagnetických, biometrických
alebo fotonových médií, vrátane výmeny elektronických údajov, elektronickej pošty,
telegramu, telexu alebo kopírovacích prostriedkov; termín v písomnej podobe sa bude
vykladať v súlade s hore uvedeným.
V tejto Zakladateľskej zmluve a Stanovách, ak kontext nestanovuje inak, odkaz na:
(a)
termín odsek alebo bod znamená odkaz na odsek alebo bod Stanov;
(b)
termín Ustanovenie znamená odkaz na ustanovenie tejto Zakladateľskej zmluvy;
(c)
hlasovanie akcionárov znamená odkaz na udelenie hlasov v pomere podľa akcií,
ktorými disponuje hlasujúci akcionár;
(d)
termíny Zákon, Zakladateľská zmluva alebo Stanovy sú odkazom na Zákon alebo
hore uvedené dokumenty, vrátane aktuálnych platných zmien a doplnkov, a v prípade
Zákonа – v znení aktuálne platných neskorších predpisov; a
(e)
významy slov v jednotnom čísle platia aj pre slová v množnom čísle a naopak.
V prípade, ak je časové rozpätie vyjadrené počtom dní, deň začiatku a konca tohto rozpätia sa
nepočíta pri výpočte počtu dní.
Akýkoľvek odkaz na slovo mesiac znamená odkaz na časové rozpätie začínajúce v jeden z dní
kalendárneho mesiaca a končiace príslušným v poradí dňom nasledujúceho kalendárneho
mesiaca; odkaz na časové rozpätie niekoľkých mesiacov sa vykladá podobným spôsobom.
Akékoľvek slová alebo výrazy, definícia, resp. definície ktorých sú uvedené v Zákonе, majú
ten istý význam, resp. tie isté významy, ako aj v tejto Zakladateľskej zmluve a Stanovách, ak
z kontextu nevyplýva iné, alebo ak sa v Zakladateľskej zmluve alebo Stanovách nedefinujú
inak.
Záhlavia sú pridané výlučne pre sprehľadnenie textu a neovplyvňujú výklad Zakladateľskej
zmluvy a Stanov.
NÁZOV (obchodné meno)
Názov (obchodné meno) Spoločnosti je: EUROASIAN RAIL SKYWAY SYSTEMS HOLDING
LIMITED.
STATUS
Spoločnosť je akciovou spoločnosťou s ručením obmedzeným, t. j. spoločnosťou so
zodpovednosťou účastníkov (akcionárov) stanovenou v rámci počtu akcií, ktorých sú
držiteľmi.
REGISTROVANÉ SÍDLO A REGISTROVANÝ KONATEĽ
Prvé registrované sídlo (adresa sídla) Spoločnosti sa nachádza na adrese ústrednej kancelárie
Spoločnosti Totalserv Trust Company Limited na adrese: 19 Waterfront Drive, P.O.Box 3540,
Road Town, Tortola Island, VG1110, Britské Panenské ostrovy, ktorá je zároveň kanceláriou
prvého registrovaného konateľa.
Prvým registrovaným konateľom Spoločnosti je spoločnosť Totalserv Trust Company Limited
so sídlom na adrese: 19 Waterfront Drive, P.O.Box 3540, Road Town, Tortola Island,

VG1110, Britské Panenské ostrovy.
Spoločnosť je oprávnená na základe rozhodnutia akcionárov alebo uznesenia riaditeľov
zmeniť adresu sídla alebo vymeniť svojho registrovaného konateľa.
4.4.
Keby nastala situácia, v ktorej Spoločnosť nebude mať registrovaného konateľa, je oprávnená
vymenovať iného onateľa na základe rozhodnutia akcionárov alebo riaditeľov.
5. OPRÁVNENIA A PRÁVOMOCI
5.1.
V súlade so Zákonom, ako aj s akýmkoľvek iným platným právnym predpisom Britských
Panenských ostrovov Spoločnosť, bez ohľadu na prítomnosť alebo absenciu korporátnej
výhody, má:
(a) všetky možné práva, právomoci a možnosti na uskutočnenie alebo vykonanie akejkoľvek
transakcie alebo činnosti, na akýkoľvek úkon alebo uzavretie akéhokoľvek obchodu; a
(b) za účelom plnenia ustanovení predchádzajúceho bodu (а), všetky práva, právomoci,
výsady a možnosti.
5.2.
Na plnenie ustanovení ods. 9 (4) Zákonа vo vzťahu k činnosti, ktorú je oprávnená vykonávať
táto Spoločnosť, nie sú žiadne obmedzenia.
6. POČET, TRIEDY A NOMINÁLNA HODNOTA AKCIÍ
6.1.
Spoločnosť je oprávnená emitovať najviac 60 130 114 950 akcií jednej triedy s nominálnou
hodnotou 1,- USD/kus.
6.2.
S výnimkou spoločnosti UniSky Corporation (spoločnosť číslo: 159735) pred dátumom
splatnosti Spoločnosťou prvých dividend môže každý a ktorýkoľvek z ostatných akcionárov
Spoločnosti predať ktorúkoľvek z akcií v jeho vlastníctve iba po predchádzajúcom súhlase na
tento predaj viac než 50% hlasov všetkých akcionárov Spoločnosti, získaného a vyjadreného
rozhodnutím akcionárov (prijatom buď na zhromaždení, alebo v písomnej podobe).
6.3.
Spoločnosť môže emitovať podielové akcie; tieto podielové akcie prinášajú príslušné neúplne
(čiastočné) práva, povinnosti a záväzky úplnej akcie rovnakej triedy alebo série akcií.
6.4.
Spoločnosť môže emitovať akcie jednej triedy v jednej alebo viacerých sériách. Rozdelenie
akcií rovnakej triedy do jednej alebo viacerých sérií a označenie každej série akcií stanovujú
riaditelia v príslušnom čase.
7.
SPOJENÉ S AKCIAMI MENOVANIA, PRÁVOMOCI, PREDNOSTI ATĎ.
7.1. Každá akcia Spoločnosti poskytuje akcionárovi:
(a)
právo na jeden hlas pri prijatí akéhokoľvek rozhodnutia akcionárov;
(b)
právo na vyplatenie rovného podielu akýchkoľvek dividend vyplácaných
Spoločnosťou; a
(c)
právo na vyplatenie rovného podielu pri rozdelení prebytku aktív Spoločnosti.
7.2. Akýkoľvek predaj akýchkoľvek akcií alebo podielová účasť akejkoľvek dcérskej spoločnosti,
ktorú vlastní táto Spoločnosť, sa povoľuje rozhodnutím akcionárov, prijatým najmenej 76%
hlasov všetkých akcionárov Spoločnosti.
8.
AKCIE NA MENO
Spoločnosť je oprávnená emitovať iba akcie na meno. Spoločnosť nie je oprávnená emitovať
akcie na doručiteľa, konvertovať akcie na meno na akcie na doručiteľa, ani výmeniť akcie na
meno za akcie na doručiteľa.
9.
ZMENY ZAKLADATEĽSKEJ ZMLUVY A STANOV
9.1.
Spoločnosť môže robiť zmeny a doplnky v tejto Zakladateľskej zmluve alebo Stanovách buď
na základe rozhodnutia akcionárov, alebo na základe uznesenia riaditeľov, s výnimkou toho,
že na základe uznesenia riaditeľov sa nemôžu urobiť zmeny a doplnky na nasledovné účely:
(a)
obmedzenie práv alebo právomocí akcionárov ohľadom zmien a doplnkov do tejto
Zakladateľskej zmluvy alebo Stanov;
(b)
zmena percentuálneho pomeru akcionárov nutného pre rozhodovanie akcionárov o
4.3.

(c)
(d)

zapracovaní zmien a doplnkov do tejto Zakladateľskej zmluvy alebo Stanov;
v situáciách, keď akcionári nemôžu urobiť zmeny alebo doplnky do tejto
Zakladateľskej zmluvy alebo Stanov; alebo
v súlade s podmienkami tohto ustanovenia 9.

Akékoľvek zmeny alebo doplnky k tejto Zakladateľskej zmluve alebo Stanovám nadobúdajú
platnosť dňom registrácie Správou pre registráciu právnických osôb, oznámenia o zápise
príslušnej zmeny alebo doplnku, alebo inovovaného znenia Zakladateľskej zmluvy a Stanov,
obsahujúcich tieto zmeny a doplnky, alebo počnúc iným dátumom určeným podľa Zákonа.
9.3.
Práva udelené vlastníkom akcií ktorejkoľvek triedy, bez ohľadu na to, či je Spoločnosť
v procese likvidácie alebo nie, sa môžu meniť iba s písomným súhlasom vlastníkov väčšiny
emitovaných akcií Spoločnosti príslušnej triedy alebo na základe rozhodnutia, prijatého
a schváleného náležite zvolaným a uskutočnenom zhromaždení vlastníkov akcií príslušnej triedy
kladným hlasovaním väčšinou hlasov, ktoré patria akciám tejto triedy, pričom akcionári boli na
tomto zhromaždení prítomní osobne a hlasovali.
9.4.
Práva udelené vlastníkom akcií ktorejkoľvek triedy sa nemôžu, ak sa nič iné nestanovuje
priamo podmienkami emisie akcií príslušnej triedy, považovať za zmenené v dôsledku prípravy
alebo vydania emisie ďalších akcií, ktoré sú identické už existujúcim.
9.2.

Osoba vykonávajúca registráciu spoločnosti:
podpis
Jean Walters
osoba poverená podpisovaním v mene Totalserv Trust Company Limited
Odtlačok okrúhlej pečiatky so štátnym znakom vo vnútri na každej strane dokumentu: Správa pre
registráciu právnických osôb, Komisia pre poskytnutie finančných služieb Britských Panenských
ostrovov.
ZAREGISTROVANÉ.

ÚZEMIE BRITSKÝCH PANENSKÝCH OSTROVOV
ZÁKON O OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTIACH BRITSKÝCH PANENSKÝCH OSTROVOV Z ROKU 2004

STANOVY
SPOLOČNOSTI
EUROASIAN RAIL SKYWAY SYSTEMS HOLDING LIMITED
akciová spoločnosť s ručením obmedzeným

1. VÝNIMKA ZO ZÁKONА
Voči tejto Spoločnosti sa nebudú uplatňovať nasledujúce časti Zákonа:
(a) § 46 (Prednostné práva);
(b) § 60 (Postup získania vlastných akcií);
(c) § 61 (Ponuka jednému alebo niekoľkým akcionárom);
(d) § 62 (Výkup akcií iným spôsobom než stanovuje Spoločnosť); a
(e) § 175 (Nakladanie s aktívami).
2. AKCIE NA MENO
2.1.
Každý akcionár, ktorí vlastní akcie Spoločnosti na meno, na vlastné náklady a za podmienky
vyplatenia odmeny, ktorej výšku stanovujú riaditelia Spoločnosti, má nárok na získanie
príslušného certifikátu podpísaného riaditeľom, alebo funkcionárom , alebo inou osobou
poverenou uznesením riaditeľov Spoločnosti pre tieto úkony, alebo ošetreného pečiatkou
s uvedením počtu akcií, ktoré vlastní, a podpisom riaditeľa, funkcionára alebo inej
kompetentnej osoby; pečiatka na tomto certifikáte môže byť formou faximile.
2.2.
Každý akcionár, ktorý získava certifikát k akciám na meno, sa zaväzuje uhradiť Spoločnosti,
jej riaditeľom a funkcionáromakúkoľvek ujmu alebo škodu a zbavuje ich zodpovednosti, ktorá
preňho alebo pre nich môže vzniknúť v dôsledku akéhokoľvek protizákonného alebo
podvodníckeho využitia tohto certifikátu, alebo vyhlásenia, alebo záruk vydaných akoukoľvek
kompetentnou osobou. Ak sa certifikát na akcie opotrebuje, znehodnotí alebo stratí, môže byť
nahradený novým za podmienky predloženia znehodnoteného certifikátu alebo postačujúcich
dôkazov jeho straty spolu s úhradou, ktorej výšku stanovuje uznesenie riaditeľov Spoločnosti.
2.3.
Ak sú viaceré osoby zaregistrované ako spoluvlastníci akýchkoľvek akcií Spoločnosti, každá
z týchto osôb môže právoplatne podpísať potvrdenie v prípade akéhokoľvek rozdelenia alebo
vyplatenia prostriedkov.
2.4.
Akcie a iné cenné papiere sa môžu vydávať vtedy, takým osobám, za takú odmenu a za takých
podmienok, ktoré určia riaditelia v súlade s nimi prijatým uznesením.
2.5.
Akcia môže byť emitovaná za odmenu stanovenú v ľubovoľnej forme, vrátane peňažnej,
v podobe akejkoľvek akcie, ktorá je súčasťou akciového kapitálu, akcie alebo podielu
akejkoľvek inej Spoločnosti, jednoduchej zmienky, nehnuteľnosti, hnuteľného majetku
(vrátane goodwill, t. j. nehmotné aktíva, ktoré zahŕňajú obchodné kontakty, reputáciu, know
how atď.), poskytnutých služieb alebo v podobe zmluvy o poskytnutí budúcich služieb.
2.6.
Akcie sa nemôžu emitovať za žiadnu odmenu, okrem peňažnej, iba ak nebude prijaté príslušné
uznesenie riaditeľov, ktoré stanovuje nasledovné:
(a)
čiastku, ktorá má byť vyplatená za emisiu akcií;

určenie riaditeľmi odôvodnenej bežnej hodnoty nepeňažnej odmeny za emisiu
v peňažnom vyjadrení; a
(c)
keď, podľa názoru riaditeľov, bežná hodnota nepeňažnej odmeny za emisiu
v peňažnom vyjadrení nebude menšia ako čiastka, ktorá má byť vyplatená za emisiu
akcií.
2.7.
Spoločnosť vedie register účastníkov (akcionárov), v ktorom sa zaznamenávajú následujúce
údaje:
(a)
mená, názvy a adresy osôb, ktoré vlastnia akcie a disponujú nimi;
(b)
počet akcií každej triedy a série, ktoré patria jednotlivým akcionárom;
(c)
dátum, kedy meno alebo názov každého akcionárа bol zapísaný do registra účastníkov
(akcionárov); a
(d)
dátum, kedy niektorá osoba prestala byť akcionárom.
2.8.
Register účastníkov (akcionárov) sa môže viesť v akejkoľvek podobe schválenej riaditeľmi;
ak je však vedený v magnetickej, elektronickej alebo inej podobe určenej na zálohovanie
údajov, Spoločnosť musí byť schopná náležitým spôsobom preukázať jeho obsah. Ak
riaditelia nerozhodnú inak, magnetická, elektronická alebo iná forma zálohovania údajov je
originálnym registrom účastníkov (akcionárov) Spoločnosti.
2.9.
Akcia sa považuje za vydanú v okamihu, kedy meno alebo názov akcionárа, ktorý ju vlastní,
bude zapísané do registra účastníkov (akcionárov) Spoločnosti.
3. ODKÚPENIE AKCIÍ A VLASTNÉ AKCIE
3.1.
Spoločnosť môže kupovať, odkupovať alebo iným spôsobom nadobúdať svoje vlastné akcie
a vlastniť ich, s tou výnimkou, že Spoločnosť nemôže kúpiť, odkúpiť alebo iným spôsobom
nadobudnúť svoje vlastné akcie bez súhlasu na to akcionárov Spoločnosti, ktorých akcie sa
budú kupovať, odkupovať alebo iným spôsobom nadobúdať, iba ak Spoločnosti na základe
Zákonа alebo akéhokoľvek iného ustanovenia Zakladateľskej zmluvy alebo Stanov bolo
udelené povolenie na nákup, odkúpenie alebo iné nadobudnutie akcií bez nutného súhlasu
akcionárov Spoločnosti.
3.2.
Spoločnosť môže ponuknúť kúpiť, odkúpiť alebo iným spôsobom nadobudnúť akcie, iba ak
uznesenie riaditeľov, ktorým sa povoľuje takýto nákup, odkúpenie alebo nadobudnutie akcií
iným spôsobom, bude obsahovať vyhlásenie o tom, že riaditelia majú postačujúce dôkazy
toho, že tesne po takomto nadobudnutí hodnota aktív Spoločnosti prevýšila hodnotu jej pasív,
a že Spoločnosť bude schopná včas plniť svoje záväzky v rámci pohľadávok.
3.3.
Akcie, ktoré Spoločnosť kúpila, odkúpila alebo iným spôsobom nadobudla v súlade
s podmienkami tohto ustanovenia, sa môžu zrušiť alebo zadržať ako akcie, ktoré vlastní
Spoločnosť, za podmienky, že počet kúpených, odkúpených alebo iným spôsobom
nadobudnutých akcií spolu s vlastnými akciami tej istej triedy, ktoré Spoločnosť už vlastní,
neprevýši 50% už emitovaných Spoločnosťou a vypustených do obehu akcií tejto triedy, s
výnimkou akcií, ktoré boli zrušené. Zrušené akcie sa môžu opätovne emitovať a vypustiť do
obehu.
3.4.
Platnosť všetkých práv a povinností vo vzťahu k vlastnej akcii sa pozastavuje a tieto akcie
Spoločnosť nemôže predávať počas rovnakého obdobia, počas ktorého udržiava takúto akciu
ako vlastnú akciu Spoločnosti.
3.5.
Spoločnosť môže disponovať vlastnými akciami a scudzovať ich za rovnakých podmienok
(ktoré nesmú byť v rozpore s ustanoveniami Zakladateľskej zmluvy a Stanov) ako tie, ktoré
Spoločnosť môže stanoviť na základe uznesenia riaditeľov.
4. ZÁLOHA A ŤARCHA
4.1.
Akcionári môžu zakladať alebo zaťažovať akcie, ktoré vlastnia.
4.2.
Do registra účastníkov (akcionárov) sa na základe písomnej žiadosti akcionárа zapisujú
(b)

nasledujúce informácie:
(a)
vyhlásenie o tom, že ním vlastnené akcie sú založené alebo zaťažené;
(b)
meno alebo názov záložného veriteľa; a
(c)
dátum, kedy údaje uvedené v bodoch (a) a (b), boli zapísané do registra účastníkov
(akcionárov).
4.3.
V prípade zapísania údajov o zálohe alebo ťarche do registra účastníkov (akcionárov), tieto
údaje sa môžu vymazať v nasledujúcich prípadoch:
(a)
na písomnú žiadosť uvedeného záložného veriteľa alebo akejkoľvek inej osoby
oprávnenej konať v jeho mene; alebo
(b)
po predložení riaditeľom postačujúcich a presvedčivých dôkazov splnenia záväzku
krytého zálohou alebo ťarchou a poskytnutia takých záruk náhrady škody a zbavenia
zodpovednosti, ktoré riaditelia uznajú za nutné alebo žiadúce.
4.4.
Kým sú údaje o zálohe alebo ťarche ohľadom akcií zapísané do registra účastníkov
(akcionárov) v súlade s požiadavkami tohto ustanovenia:
(a)
nepovoľuje sa prevod alebo postúpenie nároku na akúkoľvek akciu, ktorá je
predmetom zálohy alebo ťarchy, v súvislosti s ktorou boli zapísané príslušné údaje;
(b)
Spoločnosť nemôže kupovať, odkupovať alebo iným spôsobom nadobúdať akékoľvek
podobné akcie; a
(c)
nie je prípustné vydanie žiadneho náhradného certifikátu k príslušným akciám bez
písomného súhlasu uvedeného záložného veriteľa.
4.5.
Riaditelia sa nemôžu rozhodnúť o odmietnutí alebo odročení prevodu akcie v dôsledku
vymáhania právoplatnej zálohy vzniknutej pri takejto akcii.
5. STRATA NÁROKU NA AKCIE A ZHABANIE AKCIÍ
5.1.
Vo vzťahu k akciám, ktoré neboli zaplatené v plnej výške pri ich vydaní, platia požiadavky na
ich zhabanie, ktoré stanovuje tento článok. Za týmto účelom akcie, ktorých emisia bola
uhradená jednoduchou zmenkou, iným písomným záväzkom o vklade peňažných prostriedkov
alebo majetku, alebo zmluvou o poskytnutí budúcich služieb, sa považujú za akcie, ktoré nie
sú uhradené v plnej výške.
5.2.
Písomná upomienka s uvedením termínu splatnosti sa posiela akcionárovi, ktorý nezaplatil
akcie.
5.3.
Písomná upomienka spomínaná v bode 5.2 týchto Stanov, musí obsahovať informácie
o ďalšom termíne splatnosti – najskôr po 14 dňoch od zaslania upomienky, kedy treba zaplatiť
čiastku uvedenú v upomienke, s poukázaním na to, že v prípade nezaplatenia v termíne
uvedenom na upomienke, nezaplatené akcie alebo akékoľvek z nezaplatených akcií budú
zhabané.
5.4.
V prípade zaslania písomnej úpomienky s pohľadávkou v súlade s bodom 5.3 týchto Stanov
a jej nesplnenia, riaditelia sú oprávnení kedykoľvek ešte pred uskutočnením ďalšej platby
zhabať a zrušiť akcie, na ktoré sa vzťahovala upomienka.
5.5.
Spoločnosť nie je povinná uhradiť žiadne finančné prostriedky akcionárovi, ktorého akcie boli
zrušené v súlade s ustanoveniami bodu 5.4; takýto akcionár je oslobodený od akýchkoľvek
ďalších záväzkov voči Spoločnosti.
6. PREVOD A POSTÚPENIE PRÁVA NA AKCIE
6.1.
Akcie sa môžu previesť na základe písomného prevodného príkazu na scudzenie akcií,
podpísaného cedentom, t. j. osobou, ktorá prevádza svoje práva na príslušné akcie, s uvedením
mena alebo názvu a adresy cesionára, t. j. osoby, na ktorú sa prevádzajú práva na príslušné
akcie. Takýto prevodný príkaz sa posiela Spoločnosti do evidencie.
6.2.
Prevod akcie nadobúda platnosť a považuje sa za uskutočnený v momente zapísania mena
cesionára, t. j. osoby, na ktorú sa prevádzajú práva na akcie, do registra účastníkov

(akcionárov) Spoločnosti.
Ak sa riaditelia Spoločnosti uistili o tom, že prevodný príkaz vydaný k prevádzaným akciám,
bol podpísaný, avšak samotný doklad sa stratil alebo bol zničený, môžu na základe uznesenia
riaditeľov:
(a)
akceptovať takýto dôkaz ako potvrdenie skutočnosti prevodu akcií, ktoré považujú za
nutné; a
(b)
uzniesť sa na nutnosti zapísania mena alebo názvu cesionára, t.j. osoby, na ktorú sa
prevádzajú práva na príslušné akcie, do registra účastníkov (akcionárov), napriek
absencii originálu prevodného príkazu.
6.4.
Vykonávateľ poslednej vôle alebo oprávnený zástupca zosnulého akcionárа je oprávnený
previesť akciu vlastnenú zosnulým akcionárom, aj keď v okamihu prevodu nie je akcionárom
Spoločnosti.
6.5.
Riaditelia môžu rozhodnúť o zamietnutí alebo odročení prevodu akcie iba v prípade, ak
akcionár nezaplatil splatnú čiastku v rámci úhrady tejto akcie.
7. ZHROMAŽDENIA A SÚHLAS AKCIONÁROV
7.1.
Každý riaditeľ Spoločnosti je oprávnený zvolávať zhromaždenia akcionárov v takom čase
a takým spôsobom, na takom mieste na území alebo mimo územia Britských Panenských
ostrovov, ktoré dotyčný riaditeľ považuje za nutné alebo účelné.
7.2.
Na základe písomnej žiadosti akcionárov oprávnených realizovať 30% alebo viac hlasov
v záležitosti, ktorá si vyžaduje zvolanie zhromaždenia, riaditelia sú povinní zvolať
zhromaždenie akcionárov.
7.3.
Riaditeľ, ktorý zvoláva zhromaždenie, musí poslať oznámeniе o konaní zhromaždenia
akcionárov najneskôr 7 dní v predstihu:
(a)
tým akcionárom, ktorých mená alebo názvy ku dňu poslania oznámenia figurujú ako
mená akcionárov v registri účastníkov (akcionárov) Spoločnosti a ktorí majú hlasovacie právo
na tomto zhromaždení; a
(b)
ostatným riaditeľom.
Oznámeniе sa môže posielať vylúčne na posledné Spoločnosti známe adresy elektronickej
pošty každého dotknutého akcionárа.
7.4.
Riaditeľ, ktorý zvoláva zhromaždenie akcionárov, môže stanoviť dátum odoslania oznámenia
о konaní zhromaždenia alebo iný dátum, ktorý môže byť uvedený oznámení a ktorý nesmie
predchádzať dátumu, kedy bolo príslušné oznámeniе vyhotovené, ako dátum spísania
zápisnice, t. j. dátumu uzavretia registra za účelom určenia akcionárov, ktorí majú nárok
hlasovať na tomto zhromaždení.
7.5.
Zhromaždenie akcionárov, ktoré prebehne s porušením požiadavky o vyhotovení oznámenia
o jeho zvolaní, sa považuje za platné, ak akcionári, ktorí vlastnia najmenej 51% z celého počtu
hlasov vo všetkých záležitostiach preberaných na zhromaždení, odmietli poslanie oznámenia o
konaná zhromaždenia. Na tento účel sa prítomnosť akcionárа na zhromaždení bude považovať
(a predstavovať) za jeho odmietnutie dodržať požiadavku vyhotovenia oznámenia o konaní
zhromaždenia vo vzťahu ku všetkým akciám, ktoré vlastní.
7.6.
Neúmyselné nepredloženie riaditeľom, ktorý zvoláva zhromaždenie, oznámenia o konaní
zhromaždenia akcionárovi alebo inému riaditeľovi, alebo skutočnosť neobdržania akcionárom
alebo iným riaditeľom tohto oznámenia, neovplyvňuje právoplatnosť zhromaždenia.
7.7.
Akcionára môže na zhromaždení akcionárov zastupovať jeho splnomocnený zástupca
konajúci na základe plnej moci, ktorý sa môže vyjadrovať, zúčastňovať sa prerokovania
otázok a hlasovať v mene zastupovaného akcionárа.
7.8.
Doklad potvrdzujúci vymenovanie splnomocneného zástupcu (plná moc) sa predkladá
v mieste určenom pre zhromaždenie, ešte pred jeho začiatkom rokovania, na ktorom mieni
6.3.

hlasovať splnomocnená osoba uvedená v predmetnom doklade. V oznámení o konaní
zhromaždenia môže byť uvedené alternatívne alebo dodatočné miesto alebo čas, kde a kedy
má byť prítomný splnomocnený zástupca.
7.9.
Doklad potvrdzujúci vymenovanie splnomocneného zástupcu, sa vyhotovuje vecne
v nasledujúcej podobe, alebo v inej podobe schválenej riaditeľmi, alebo v podobe
akceptovateľnej pre predsedu zhromaždenia a je vnímaný ako náležite potvrdzujúci zámer
akcionárа, ktorý si zástupcu splnomocnil.
[Názov Spoločnosti]
Súc
akcionárom
hore
uvedenej
Spoločnosti,
TÝMTO
SPLNOMOCŇUJEM/SPLNOMOCŇUJEME
..............................,
trvale
bytom:
..........................., alebo v prípade jeho neprítomnosti......................, trvale bytom:
.........................., ako môjho/nášho splnomocneného zástupcu hlasovať v mojom/našom
mene na zhromaždení akcionárov, ktoré sa uskutoční dňa ................, ako aj na akomkoľvek
preloženom rokovaní tohto zhromaždenia.
(Tu sa uvádzajú akékoľvek obmedzenia pri hlasovaní.)
Podpísané dňa ............ 20..
Akcionár
7.10. Nasledujúce ustanovenia platia v prípadoch, keď akcie sú predmetom spoluvlastníctva:
(a)
ak dve alebo viaceré osoby sú spoluvlastníkmi akcií, každá z nich má právo osobnej
účasti alebo v zastúpení právoplatným splnomocnencom na zhromaždení akcionárov a môže
na tomto zhromaždení vystupovať ako akcionár Spoločnosti;
(b)
ak iba jeden zo spoluvlastníkov akcie je prítomný na zhromaždení osobne alebo v
zastúpení oprávneným splnomocnencom, môže hlasovať v mene všetkých
spoluvlastníkov tejto akcie; a
(c)
ak dvaja alebo viacerí spoluvlastníci sú prítomní na zhromaždení osobne alebo v
zastúpení oprávnenými splnomocnencami, hlasujú ako jedna osoba.
7.11. Akcionár sa považuje za prítomného a zúčastneného na zhromaždení akcionárov, ak sa
zúčastní prostredníctvom telefonického spojenia alebo iných elektronických komunikačných
prostriedkov, za podmienky, že všetci akcionári alebo ich oprávnení zástupcovia, ktorí sa
zúčastnili na zhromaždení, sa navzájom počujú.
7.12. Zhromaždenie akcionárov sa považuje za náležite organizované a právomocné, keď na
začiatku zhromaždenia je na ňom osobne alebo v zastúpení oprávnených splnomocnencov
prítomných najmenej 51% hlasov akcií, ktoré majú hlasovacie právo pri rozhodovaní
akcionárov v otázkach, ktoré sa majú na zhromaždení preberať. Kvórum môže tvoriť aj jediný
akcionár alebo jeho oprávnený zástupca; v tom prípade môže táto osoba rozhodnúť v mene
akcionárov, а vyjadrenie tejto osoby, ktoré je, ak táto osoba koná v zastúpení oprávneným
splnomocnencom, doložené kópiou plnej moci, predstavuje platné a legitímne rozhodnutie
akcionárov Spoločnosti.
7.13. Ak v priebehu dvoch hodín od stanoveného začiatku hromaždenia sa na zhromaždení
nevytvorí požadované kvórum, toto zhromaždenie, ak bolo zvolané na žiadosť akcionárov,
musí byť zrušené; v akomkoľvek inom prípade sa považuje za odložené a prekladá sa na
nasledujúci pracovný deň na území jurisdikcie, v ktorej sa malo konať prvotné zhromaždenie,
v tom istom čase a na tom istom mieste, alebo v inom čase a na inom mieste na výber
riaditeľov. Ak na preloženom zhromaždení sa v priebehu jednej hodiny od stanoveného
začiatku, je prítomná osobne alebo v zastúpení oprávnenými splnomocnencami najmenej
polovica hlasov, ktoré patria akciám, alebo každej triede, alebo série akcií s hlasovacím
právom pri prijatí rozhodnutí, ktoré sa prerokúvajú na zhromaždení, tieto prítomné na
zhromaždení osoby budú tvoriť kvórum. Ak však počet prítomných na zhromaždení osôb

bude menší, takéto zhromaždenie sa musí zrušiť.
7.14. Predseda rady riaditeľov Spoločnosti musí predsedať na každom zhromaždení akcionárov. Ak
Spoločnosť nemá predsedu rady riaditeľov alebo ak predseda rady riaditeľov nie je prítomný
na zhromaždení, prítomní akcionári si musia zvoliť predsedu zhromaždenia z vlastných radov.
Ak z nejakého dôvodu akcionári nie sú schopní zvoliť predsedu zhromaždenia, osoba, ktorá
zastupuje najväčší počet akcií s hlasovacím právom a je prítomná na zhromaždení osobne
alebo v zastúpení oprávneným splnomocnencom konajúcim na základe náležite vystaveného
dokladu, bude predsedať zhromaždeniu. V prípade, ak táto osoba z nejakých dôvodov
odmietne predsedať, jej miesto obsadí najstarší akcionár – fyzická osoba, alebo jeho
oprávnený zástupca prítomný na zhromaždení.
7.15. Predseda môže so súhlasom zhromaždenia preložiť akékoľvek zhromaždenie na iný čas a iné
miesto, avšak sa na takto preloženom zhromaždení nebudú prerokúvať žiadne iné otázky
okrem tých, ktoré neboli prerokované alebo ku ktorým sa nedostalo prvotné zhromaždenie,
náhradou za ktoré bolo zvolané preložené zhromaždenie.
7.16. Na každom zhromaždení akcionárov predseda zhromaždenia je zodpovedný za prijatie
rozhodnutia takým spôsobom, aký považuje za nutný a účelný, bez ohľadu na to, či bolo
prijaté nejaké uznesenie, ktoré sa diskutovalo, alebo nie; jeho výsledné rozhodnutie sa musí
vyhlásiť zhromaždeniu a zaznamenané do zápisnice zhromaždenia. Ak bude mať predseda
zhromaždenia akékoľvek pochybnosti ohľadom výsledku hlasovania v akejkoľvek záležitosti,
ktorá sa diskutovala, je oprávnený požiadať o menovité hlasovanie, aby sa zrátali všetky hlasy
podané pri prijatí tohto uznesenia. Avšak v prípade, ak predseda nepožaduje menovité
hlasovanie, ktorýkoľvek akcionár, prítomný na zhromaždení osobne alebo v zastúpení
oprávneným splnomocnencom, ktorý má výhrady voči vyhlásenému predsedom výsledku
ktoréhokoľvek hlasovania, môže ihneď po vyhlásení tohto výsledku požadovať menovité
hlasovanie v tejto záležitosti, а predseda zhromaždenia musí jeho požiadavke vyhovieť a dať
hlasovať menovite. Ak sa na ktoromkoľvek zhromaždení konalo menovité hlasovanie,
výsledky tohto hlasovania musia byť náležité vyhlásené zhromaždeniu a zaznamenané v
zápisnici.
7.17. S prihliadnutím na osobitné podmienky obsiahnuté v tomto bode ohľadom vymenovania
zástupcov osôb, s výnimkou fyzických osôb, právo akejkoľvek fyzickej osoby vystupovať
alebo zastupovať akcionárа sa bude upravovať v súlade so Zákonom jurisdikcie tej lokality,
ktorá je podľa jeho dokumentov miestom jeho vytvorenia, založenia alebo vykonania činnosti.
V prípade opodstatnených pochybností sa riaditelia môžu obrátiť na akúkoľvek kvalifikovanú
osobu pre právne poradenstvo, a až do okamihu, kým nebude prijaté alebo obdržané uznesenie
súdu príslušnej jurisdikcie o opaku, riaditelia sa môžu spoľahnúť a konať na základe výsledku
získaného právneho stanoviska bez preloženia akejkoľvek zodpovednosti na ktoréhokoľvek z
akcionárov alebo na samotnú Spoločnosť.
7.18. Akákoľvek osoba, okrem fyzickej osoby – akcionára Spoločnosti, môže na základe uznesenia
svojich riaditeľov alebo iného riadiaceho orgánu splnomocniť fyzickú osobu, ktorú považuje
za potrebné, zastupovať ju na akomkoľvek zhromaždení akcionárov Spoločnosti alebo
vlastníkov ktorejkoľvek triedy akcií Spoločnosti. Takto splnomocnená fyzická osoba bude
mať nárok na uplatnenie tých istých práv a právomocí v mene zastupovaného akcionárа, ktoré
by tento akcionár mohol uplatniť aj sám, kedy bol akcionárom Spoločnosti – fyzickou osobou.
7.19. Predseda ktoréhokoľvek zhromaždenia, na ktorom bol podaný hlas oprávneným zástupcom
alebo v mene akejkoľvek osoby, ktorá nie je fyzickou osobou, môže požadovať predložiť
notársky overenú kópiu dokladu o vymenovaní dotyčného splnomocnenca alebo doložiť
právomocí osoby zastupujúcej akcionárа, ktorý nie je fyzickou osobou, do 7 dní od vyslovenia
požiadavky. Ak požadované dokumenty nebudú predložené v uvedenom termíne, hlasy

podané týmto splnomocnencom alebo osobou konajúcou v mene osoby, ktorá nie je fyzickou
osobou, sa nebudú počítať pri rozhodovaní.
7.20. Riaditelia Spoločnosti môžu byť prítomní a vystupovať na ktoromkovek zhromaždení
akcionárov Spoločnosti, ako aj na akýchkoľvek jednotlivých zhromaždeniach vlastníkov akcií
akejkoľvek triedy alebo série akcií Spoločnosti.
7.21. Úkony, na ktoré sú akcionári oprávnení na zhromaždení, sa tiež môžu robiť formou
písomného rozhodnutia akcionárov schváleného všetkými akcionármi bez toho, aby sa
vyžadovalo akékoľvek oznámenie. Ak však nejaké rozhodnutie akcionárov bolo prijaté inak,
než na základe jednohlasného písomného súhlasu všetkých akcionárov, kópia tohto
rozhodnutia sa musí bezodkladne poslať všetkým akcionárom, ktorí neposkytli svoj súhlas s
týmto rozhodnutím. Súhlas sa môže poskytovať formou exemplárov, pričom každý exemplár
môže podpísať jeden alebo viacerí akcionári. Ak sa súhlas poskytuje v jednom alebo
niekoľkých exemplároch, a exempláre majú rôzne dátumy, takéto rozhodnutie nadobúda
platnosť od skoršieho dátumu, ku ktorému osoby vlastniace podľa akcií počet hlasov
postačujúci na prijatie rozhodnutia akcionárov, odsúhlasili rozhodnutie prostredníctvom
podpísaných exemplárov.
7.22. Prijatie rozhodnutia v akejkoľvek záležitosti, ktorá sa prerokúva na zhromaždení akcionárov,
si vyžaduje kladné hlasovanie jednoduchej väčšiny prítomných na zhromaždení akcionárov (t.
j. 50% голосов + 1 akcia) s výnimkou rozhodnutia v otázke scudzenia Spoločnosťou akcií
alebo podielu dcérskych spoločností tejto Spoločnosti. Rozhodnutie v otázke scudzenia akcií
alebo podielu dcérskych spoločností môže byť prijaté iba 75% väčšinou všetkých hlasov
akcionárov tejto Spoločnosti.
8. RIADITELIA
8.1.
Prvých riaditeľov Spoločnosti vymenúva prvý registrovaný konateľ Spoločnosti v priebehu 6
mesiacov od registrácie Spoločnosti; neskôr sa riaditelia volia na základe rozhodnutia
akcionárov alebo uznesenia riaditeľov. Ak ku dňu, kedy bude Spoločnosť mať aspoň jedného
účastníka (akcionára), všetci riaditelia Spoločnosti vymenovaní konateľom, abdikujú (na
vlastnú žiadosť), zomrú alebo iným spôsobom ukončia svoju existenciu, registrovaný konateľ
môže vymenovať jednu alebo viacerých osôb za riaditeľov Spoločnosti.
8.2.
Žiadna osoba nemôže byť vymenovaná za riaditeľa, dočasného zástupcu riaditeľa, námestníka
riaditeľa alebo rezervného riaditeľa Spoločnosti, ak neposkytne písomný súhlas s pôsobením
vo funkcii riaditeľa, dočasného zástupcu riaditeľa, námestníka riaditeľa alebo rezervného
riaditeľa.
8.3.
V súlade s ustanoveniami bodu 8.1 minimálny povolený počet riaditeľov Spoločnosti je jeden,
maximálny počet nie je stanovený.
8.4.
Každý riaditeľ obsadzuje túto funkciu v priebehu rovnakého obdobia (ak je), ktoré sa stanoví
na základe rozhodnutia akcionárov alebo uznesenia riaditeľov o jeho vymenovaní, alebo
doživotne, do dobrovoľnej abdikácie alebo prepustenia pred vypršaním uvedenej doby, podľa
toho, čo nastane skôr. Ak nebude pri vymenovaní riaditeľa stanovený termín jeho pôsobenia
v tejto funkcii, bude riaditeľ vykonávať svoje povinnosti riaditeľa v priebehu neurčitého
obdobia buď doživotne, alebo do abdikácie, alebo odvolania, podľa toho, čo nastane skôr.
8.5.
Riaditeľ môže byť odvolaný z funkcie:
(a)
s uvedením alebo bez uvedenia dôvodu, v súlade s rozhodnutím akcionárov prijatým
na zhromaždení akcionárov, ktoré bolo zvolané za účelom prerokovania otázky
prepustenia riaditeľa, alebo jeho uvoľnenia z funkcie, alebo za účelom, ktorý zahŕňa,
okrem iného, prerokovanie otázky prepustenia riaditeľa, alebo jeho uvoľnenia
z funkcie, alebo na základe písomného uznesenia najmenej 50% + 1 hlasov, ktoré
patria akciám Spoločnosti s hlasovacím právom; alebo

(b)

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.
8.14.

s uvedením dôvodu na základe uznesenía riaditeľov prijatého na zhromaždení
riaditeľov, ktoré bolo zvolané kvôli odvolaniu z funkcie, alebo za účelom, ktorý
zahŕňa, okrem iného, prerokovanie otázky prepustenia riaditeľa, alebo jeho uvoľnenia
z funkcie.

Riaditeľ môže dobrovoľne abdikovať na svoju funkciu prostredníctvom zaslania Spoločnosti
písomnej abdikácie na vlastnú žiadosť. Táto abdikácia nadobúda platnosť od obdržania
Spoločnosťou príslušného oznámenia alebo od neskoršieho dátumu uvedeného v oznámení.
Riaditeľ je okamžité prepustený z funkcie, ak nemôže alebo je zbavený práva na obsadenie
tejto funkcie v súlade s ustanoveniami Zákonа.
Riaditelia sú oprávení kedykoľvek vymenovať akúkoľvek osobu do funkcie riaditeľa
Spoločnosti alebo s cieľom obsadenia vakantného miesta, alebo ako ďalšeho riaditeľa k už
existujúcim riaditeľom Spoločnosti. Ak riaditelia menujú nejakú osobu za riaditeľa s cieľom
obsadenia vakantného miesta, doba platnosti jeho právomocí nesmie prekročiť zvyšnú dobu
zotrvania vo funkcii, ktorá zostala nevyužitá, keď predchádzajúci riaditeľ opustil svoju
funkciu.
Funkcia riaditeľa sa uvoľní, ak riaditeľ zomrie, alebo z iných dôvodov opustí svoje miesto,
alebo prestáva plniť svoje povinnosti ešte pred vypršaním platnosti svojich funkčných
kompetencií.
Ak Spoločnosť má iba jedného akcionára, ktorý je fyzickou osobou, a tento akcionár je navyše
jediným a výhradným riaditeľom Spoločnosti, takýto výhradný akcionár/riaditeľ môže
písomne menovať osobu oprávnenú obsadiť funkciu riaditeľa Spoločnosti v súlade so
Zákonom, za rezervného riaditeľa Spoločnosti, ktorý bude konať namiesto výhradného
riaditeľa v prípade jeho umŕtia.
Vymenovanie osoby Spoločnosťou za rezervného riaditeľa stráca platnosť, ak:
(a) ešte pred umŕtím výhradného akcionárа/riaditeľa, ktorý ju menoval,
(iii)
táto osoba na vlastnú žiadosť abdikuje na funkciu rezervného
riaditeľa, alebo
(iv)
výhradný akcionár/riaditeľ písomne odvolá svoje vymenovanie; alebo
(b) výhradný akcionár/riaditeľ, ktorý ju menoval, z nejakého inéh dôvodu okrem umŕtia
stráca status výhradného akcionárа/riaditeľa.
Spoločnosť vedie register riaditeľov, v ktorom sú obsiahnuté nasledovné údaje:
(a)
mená, názvy a adresy osôb, ktoré sú riaditeľmi Spoločnosti alebo ktoré boli
vymenované za rezervných riaditeľov Spoločnosti;
(b)
dátumy, kedy každá osoba, ktorej meno alebo názov sú zapísané do registra, bola
menovaná za riaditeľa Spoločnosti alebo určená za rezervného riaditeľa Spoločnosti;
(c)
dátumy, kedy každá osoba, určená za riaditeľa, stratila status riaditeľa Spoločnosti;
(d)
dátumy vypršania menovania akejkoľvek osoby určenej za rezervného riaditeľa
Spoločnosti; a
(e)
iných informácií, ktoré sa môžu vyžadovať podľa Zákonа.
Register riaditeľov môže byť vedený v ľubovoľnej forme schválenej riaditeľmi; ak sa však
vedie v magnetickej, elektronickej alebo inej forme určenej na zálohovanie údajov,
Spoločnosť musí byť schopná predložiť náležité potvrdenie o jeho obsahu. Ak sa riaditelia
rozhodnú inak (a až do okamihu takého rozhodnutia), magnetická, elektronická alebo iná
forma zálohovaniaúdajov predstavuje originálny register riaditeľov Spoločnosti.
Riaditelia môžu na základe nimi prijatého uznesenia stanoviť výšku odmeny riaditeľom za
služby, ktoré Spoločnosti poskytujú v akejkoľvek inej profesionálnej oblasti.
Vlastníctvo akcií Spoločnosti nie je podmienkou, aby riaditeľ mohol obsadiť túto funkciu.

9. PRÁVA A KOMPETENCIE RIADITEĽOV
9.1. Obchodná činnosť Spoločnosti sa bude uskutočňovať a jej záležitosti sa budú riešiť pod vedením,
riadením alebo kontrolou zo strany riaditeľov Spoločnosti. Riaditelia Spoločnosti majú všetky
práva a právomoce nutné pre riadenie, vedenie a dozor nad činnosťou a obchodmi
Spoločnosti. Riaditelia môžu hradiť všetky náklady a výdavky spojené so založením
a registráciou tejto Spoločnosti a predchádzajúcim obdobím; môžu tiež vykonávať a používať
všetky práva a právomoci Spoločnosti, ktoré v súlade s ustanoveniami Zákonа, alebo
Zakladateľskej zmluvy, alebo týchto Stanov nepatria do výhradnej kompetencie akcionárov.
9.2.
Každý riaditeľ vykonáva svoje práva a uplatňuje svoje právomoci s náležitými cieľmi
a nesmie konať alebo dávať Spoločnosti súhlas na takú činnosť, ktorá je v rozpore s
ustanoveniami Zakladateľskej zmluvy, týchto Stanov alebo Zákonа. Každý riaditeľ pri
uplatnení svojich právomocí alebo plnení svojich povinností musí konať čestne a svedomito,
v najlepšom záujme Spoločnosti podľa názoru riaditeľa.
9.3.
Ak Spoločnosť je stopercentnou dcérskou spoločnosťou materskej Spoločnosti, riaditeľ
Spoločnosti môže pri výkone funkcii riaditeľa alebo pri uplatnení svojich právomocí konať
v najlepšom záujme materskej Spoločnosti na vlastné uváženia, nevynímajúc prípady, keď
toto možno nie je najlepšie z hľadiska záujmov tejto Spoločnosti.
9.4.
Každý riaditeľ, ktorý je právnickou osobou, môže menovať akúkoľvek fyzickú osobu za
svojho splnomocneného zástupcu pre to, aby ho táto osoba zastupovala na zhromaždeniach
riaditeľov pri podpísaní súhlasov, písomných uznesení alebo pre rozhodovanie v iných
záležitostiach.
9.5.
Osoby zotrvávajúce vo funkcii riaditeľa môžu konať nezávisle od toho, či je v ich príslušnej
spoločnosti vakantné miesto.
9.6.
Riaditelia môžu na základe uznesenia riaditeľov vykonávať a uplatňovať všetky práva a
právomoci Spoločnosti v prevzatí pohľadávok, povinností alebo ďalších záväzkov, ako aj
poskytovať zaistenie pohľadávok, povinností alebo ďalších záväzkov tak priamo samotnej
Spoločnosti, ako aj akejkoľvek tretej osoby.
9.7.
Všetky šeky, jednoduché zmenky, traty, cudzie zmenky a ďalšie finančné a úverové nástroje
vo voľnom obehu, ako aj všetky príkazy na vyplatenie finančných prostriedkov získaných
Spoločnosťou, musia byť podpísané, vydané, akceptované, indosované alebo iným spôsobom
vybavené podľa situácie tak, ako to stanoví príslušné uznesenie riaditeľov.
10. ČINNOSŤ RIADITEĽOV
10.1. Každý riaditeľ Spoločnosti môže zvolať zhromaždenie riaditeľov zaslaním písomného
oznámenia všetkým ostatným riaditeľom Spoločnosti.
10.2. Riaditelia Spoločnosti alebo akýkoľvek výbor riaditeľov Spoločnosti sa môže zísť za účelom
rokovania v takom čase, takým spôsobom a na takom mieste, tak na území, ako aj mimo
územia Britských Panenských ostrovov, ktoré riaditelia považujú za nutné alebo účelné.
10.3. Riaditeľ sa považuje za prítomného na zhromaždení riaditeľov, ak sa zúčastní na zhromaždení
prostredníctvom telefonického spojenia alebo s poocou iných elektronických komunikačných
prostriedkov za podmienky, že sa všetci riaditelia zúčastnení na zhromaždení môžu navzájom
počuť.
10.4. Riaditeľ má nárok na zaslanie oznámenia o konaní zhromaždenia riaditeľov najneskôr 3 dni
pred dátumom jeho konania, avšak zhromaždenie riaditeľov uskutočnené bez doručenia
oznámenia o jeho konaní v 3-dňovom predstihu všetkým riaditeľom, sa považuje za platné, ak
všetci na ňom prítomní riaditelia s hlasovacím právom na zhromaždení odmietli zaslanie
oznámenia o konaní zhromaždenia; v tomto zmysle bude prítomnosť riaditeľa na zhromaždení
znamenať vzdanie sa nároku na obdržanie oznámenia zo strany dotknutého riaditeľa.
Neúmyselné nedoručenie oznámenia o konaní zhromaždenia riaditeľovi alebo skutočnosť, že
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riaditeľ neobdržal oznámenie o jeho konaní, neovlyvňujú platnosť zhromaždenia a jeho
zákonnú silu.
Riaditeľ Spoločnosti („Menujúci riaditeľ“) môže vymenovať akéhokoľvek iného riaditeľa
alebo akúkoľvek inú osobu, ktorá spĺňa požiadavky a má právo na vymenovanie za riaditeľa,
resp. osoby dočasne plniace funkciu Menujúceho riaditeľa alebo jeho zástupcu. V tom prípade
osoba, dočasne plniaca funkciu riaditeľa, bude uplatňovať všetky práva a právomoci
Menujúceho riaditeľa a plniť jeho povinnosti v časti rozhodovania riaditeľov v neprítomnosti
Menujúceho riaditeľa.
Menovanie a zrušenie právomocí osoby, dočasne plniacej funkciu riaditeľa, sa musí realizovať
písomne. Menujúci riaditeľ musí písomne oznámiť Spoločnosti o menovaní a zrušení
právomocí osoby, ktorá plní jeho funkciu, v čo najkratšom odôvodnenom a reálnom termíne.
Osoba, dočasne plniaca funkciu riaditeľa, má rovnaké oprávnenia ako Menujúci riaditeľ, vo
vzťahu k akémukoľvek zhromaždeniu riaditeľov a akémukoľvek uzneseniu, prijatému
písomne a rozposlanému riaditeľom za účelom získania ich písomného súhlasu. Osoba,
dočasne plniaca funkciu riaditeľa, nie je oprávnená menovať inú osobu za svojho zástupcu
alebo zástupcu Menujúceho riaditeľa. Osoba, dočasne plniaca funkciu riaditeľa, nekoná ako
konateľ Menujúceho riaditeľa.
Menujúci riaditeľ môže kedykoľvek podľa vlastného uváženia odobrať právomoci ním
menovanej osobe dočasne plniacej funkciu riaditeľa. Dobrovoľné zrušenie právomocí
nadobúda platnosť od vystavenia písomného upovedomenia Spoločnosti o zrušení týchto
právomocí. Práva a právomoci osoby dočasne plniacej funkciu Menujúceho riaditeľa, sa
automaticky rušia v prípade umŕtia Menujúceho riaditeľa alebo v prípade, ak Menujúci
riaditeľ z nejakého dôvodu stratí status riaditeľa.
Zhromaždenie riaditeľov sa považuje za náležite zvolané a právoplatné vo všetkých zmysloch,
ak na začiatku zhromaždenia je na ňom osobne alebo v zastúpení splnomocnencov prítomná
najmenej polovica celkového počtu riaditeľov, ktorých minimálny počet je 2.
Ak Spoločnosť má iba jedného riaditeľa, ustanovenia týchto Stanov ohľadom zvolania
zhromaždenia riaditeľov sa neuplatňujú, a tento jediný (výhradný) riaditeľ má všetky práva a
právomoci na zastupovanie a konanie v mene Spoločnosti vo všetkých záležitostiach, ktoré
podľa Zákonа, alebo Zakladateľskej zmluvy, alebo týchto Stanov neprislúchajú priamo
akcionárom Spoločnosti. Namiesto spísania zápisnice zhromaždenia výhradný riaditeľ musí
písomne vyhotoviť a podpísať protokol alebo memorandum vo všetkých otázkach, ktoré si
vyžadujú uznesenie riaditeľov. Tento protokol alebo memorandum bude postačujúcim
dôkazom a potvdením prijatia uznesenia na všetky účely.
Riaditelia môžu vymenovať riaditeľa za predsedu rady riaditeľov. Na zhromaždeniach
riaditeľov, na ktorých je prítomný predseda rady riaditeľov, vystupuje ako predseda
zhromaždenia. V prípade absencie v Spoločnosti predsedu rady riaditeľov alebo v prípade jeho
neprítomnosti na niektorom konkrétnom zhromaždení, prítomní na zhromaždení riaditelia
musia zvoliť jedného z prítomných riaditeľov za predsedu zhromaždenia.
Úkon, ktorý môžú vykonať riaditelia alebo výbor riaditeľov na zhromaždení, môže sa vykonať
aj na základe uznesenia riaditeľov alebo rozhodnutia výboru riaditeľov, písomne
odsúhlaseného a schváleného všetkými riaditeľmi alebo všetkými členmi výboru riaditeľov
podľa situácie, bez požiadavky rozposlania akéhokoľvek oznámenia. Súhlas alebo akceptácia
sa môže realizovať per rollam v podobe exemplárov, pričom každý exemplár podpisuje jeden
alebo viacerí riaditelia. Ak sa súhlas alebo akceptácia predkladá v jednom alebo v niekoľkých
exemplároch a v exemplároch figurujú odlišné dátumy, rozhodnutie nadobúda platnosť dňom
vyjadrenia súhlasu alebo akceptácie príslušného rozhodnutia posledným z riaditeľov
podpisujúcich exempláre.

11. VÝBORY
11.1. Riaditelia môžu na základe uznesenia riaditeľov vymenovať a zriadiť jeden alebo niekoľko
výborov, z ktorých každý bude pozostávať z jedného alebo niekoľkých riaditeľov, a delegovať
jedno alebo niekoľko z ich práv a právomocí, vrátane oprávnenia používať pečiatku
Spoločnosti, určitému výboru.
11.2. Riaditelia nie sú oprávnení delegovať výboru riaditeľov akékoľvek stanovené práva a
kompetencie.
11.3. Výbor riaditeľov s povolením vyjadreným v rozhodnutí riaditeľov, ktorí vymenovali a zriadili
tento výbor, alebo v nasledujúcom uznesení riaditeľov, môže zriadiť a vymenovať podvýbor
a delegovať tomuto podvýboru právomoci udelené danému výboru.
11.4. Rokovací poriadok a pracovný harmonogram každého výboru riaditeľov zloženého z 2 alebo
viacerých riaditeľov sa upravuje s prihliadnutím na potrebné zmeny ustanoveniami týchto
Stanov platnými pre pracovný harmonogram riaditeľov, za podmienky, že tieto ustanovenia
neboli nahradené akýmikoľvek ustanoveniami prijatými na základe uznesenia riaditeľov, ktorí
daný výbor zriadili.
11.5. Ak riaditelia delegujú svoje právomoci výboru riaditeľov, v každom prípade zostávajú
zodpovední za vykonanie a uplatnenie týchto právomocí uvedeným výborom, iba ak sa
nenazdávajú z rozumných dôvodov kedykoľvek pred začiatkom uplatnenia týchto právomocí,
že výbor by mohol uplatniť tieto právomoci v súlade s povinnosťami vyplývajúcimi pre
riaditeľov Spoločnosti zo Zákonа.
12. FUNKCIONÁRI A KONATELIA
12.1. Spoločnosť môže v takom čase, ktorý uzná za nutný alebo účelný, uznesením riaditeľov
Spoločnosti menovať funkcionárov . Funkcionáribudú plniť také povinnosti, ktoré im budú
pridelené v okamihu menovania do funkcie s prihliadnutím na akékoľvek zmeny v zozname
týchto povinností, ktoré im môžu byť pridelené neskôr v súlade s uznesením riaditeľov
Spoločnosti.
12.2. Výška odmeny všetkých funkcionárov sa stanovuje na základe uznesenia riaditeľov.
12.3. Funkcionáribudú obsadzovať svoje funkcie až do náležitého zvolenia a udelenia príslušných
právomocí ich nástupcom, avšak akýkoľvek zvolený alebo menovaný riaditeľmi
funkcionármôže byť kedykoľvek odvolaný z funkcie v súlade s uznesením riaditeľov, tak
s uvedením dôvodu odvolania, ako aj bez uvedenia dôvodu. Ktorákoľvek vakantná funkcia v
Spoločnosti môže byť obsadená v súlade s uznesením riaditeľov.
12.4. Riaditelia môžu, na základe uznesenia riaditeľov, menovať akúkoľvek osobu, vrátane osoby,
ktorá je riaditeľom alebo konateľom Spoločnosti.
12.5. Konateľ Spoločnosti disponuje takými právami a právomocami riaditeľov, vrátane práva na
použitie pečiatky, ktoré vyplývajú zo Stanov alebo uznesenia riaditeľov o menovaní konateľa,
s tou výnimkou, že žiadny konateľ nedisponuje právami vo vzťahu k nasledujúcemu:
(a) stanovené práva;
(b) zmena adresy registrovaného sídla alebo konateľa Spoločnosti;
(c) stanovenie výšky odmeny pre riaditeľov; alebo
(d) udelenie Spoločnosti povolenia na pokračovanie v činnosti ako Spoločnosti, založenej
a registrovanej podľa Zákona v jurisdikcii mimo územia Britských Panenských ostrovov.
12.6. Uznesenie riaditeľov o menovaní konateľa môže dať konateľovi právo vymenovať jedného
alebo niekoľkých zástupcov alebo predstaviteľov v rámci prenosu plnej moci, aby uplatnili
určité alebo všetky právomoci udelené konateľovi priamo Spoločnosťou.
12.7. Riaditelia môžu odvolať Spoločnosťou určeného konateľa z funkcie, môžu tiež odvolať alebo
zmeniť rozsah jeho práv a právomocí.
13. KONFLIKT ZÁUJMOV

13.1. Riaditeľ Spoločnosti je povinný ihneď po tom, ako sa dozvie o tom, že je akýmkoľvek
spôsobom zainteresovaný do obchodu realizovaného alebo uzatváraného Spoločnosťou,
oznámiť o charaktere svojho zaujatia všetkým ostatným riaditeľom Spoločnosti.
13.2. Na účely plnenia ustanovení bodu 13.1 týchto Stanov, poskytnutie všetkým ostatným
riaditeľom informácie o tom, že riaditeľ je akcionárom, účastníkom, riaditeľom alebo
funkcionárom z radov riadiaceho výkonného personálu inej inštitúcie alebo má fiduciárny
vzťah k tejto inštitúcii alebo ku konkrétnej fyzickej osobe a tým sa má považovať za
zainteresovaného do každého obchodu, ktorý sa môže uzavrieť s touto inštitúciou alebo
fyzickou osobou už po dátume uzavretia alebo poskytnutia informácií, je postačujúcim
prehlásením o zaujatosti voči príslušnému obchodu.
13.3. Riaditeľ Spoločnosti zainteresovaný do obchodu, ktorý sa uzavrel alebo sa uzatvára
Spoločnosťou, môže:
a)
hlasovať v otázkach, ktoré majú vzťah k danénu obchodu;
b)
zúčastňovať sa na zhromaždení riaditeľov, na ktorom sa prerokúva otázka súvisiaca
s daným obchodom, a byť zarátaný medzi prítomných na zhromaždení riaditeľov za účelom
určenia kvóra; a
c)
podpisovať dokument v mene Spoločnosti alebo realizovať akékoľvek iné úkony z
pozície riaditeľa v súvislosti s obchodom, a, v súlade so Zákonom, nie je povinný z dôvodu
obsadenia svojej funkcie podávať Spoločnosti správy, či získa z tohto obchodu nejakú
výhodu; žiadny podobný obchod rovnako nemôže byť odmietnutý na základe akejkoľvek
podobnej zaujatosti alebo výhody.
14. ZÁRUKA ODŠKODNENIA
14.1. S prihliadnutím na obmedzenia vyplývajúce z ustanovení týchto Stanov, Spoločnosť je povinná
hradiť všetky náklady, vrátane súdnych trov a honoráru zákonných zástupcov, ako aj
zbavovať zodpovednosti voči všetkým súdnym rozhodnutiam, pokutám a sumám zaplateným
pre vyrovnanie opodstatnených výdavkov v súvislosti so súdnym alebo správnym konaním
alebo vyšetrovaním akejkoľvek osobe, ktorá:
(а) je alebo bola, resp. môže sa stať stranou nejakého očakávaného, rozbehnutého alebo ukončeného
procesného konania, či už civilného, trestného, správneho alebo vyšetrovacieho, na základe
skutočnosti, že osoba je alebo bola riaditeľom Spoločnosti; alebo
(b) na žiadosť Spoločnosti koná alebo konala ako riaditeľ Spoločnosti alebo na akejkoľvek inej
pozícii, resp. koná alebo konala za a v mene inej Spoločnosti alebo partnerstva, združenia,
spoločného podniku, trustu alebo iného podniku.
14.2. Záruky odškodnenia a zbavenia zodpovednosti stanovené ods. 14.1 týchto Stanov, sa
uplatňujú iba za podmienky, že osoba, о ktorú ide v ustanovení, konala čestne a zodpovedne
v najlepšom záujme Spoločnosti, a v prípade začatia trestného stíhania osoba opodstatnene
nemala dôvod si myslieť, že jej konanie je protizákonné.
14.3. V zmysle ods. 14.2 týchto Stanov a bez akýchkoľvek obmedzení sa riaditeľ považuje za
konajúceho v najlepšom záujme Spoločnosti, ak koná v najlepšom záujme materskej
Spoločnosti v prípadoch obsiahnutých v ustanoveniach ods. 9.3.
14.4. Uznesenie riaditeľov o tom, či osoba konala čestne a zodpovedne a či sledovala najlepší
záujem Spoločnosti, ako aj o tom, či mala osoba dôvod si myslieť, že jej konanie je
protizákonné, za podmienky stanovenej absencie podvodu, je vo všetkých zmysloch
postačujúce na účely plnenia týchto Stanov, iba ak sa nevyskytnú sporné otázky právneho
charakteru.
14.5. Ukončenie alebo zastavenie akéhokoľvek procesného konania prostredníctvom akéhokoľvek
súdneho rozhodnutia, uznesenia, príkazu, dohody, rozsudku, resp. úplného alebo čiastočného
odvolania žaloby, samo osebe nevytvára prezumpciu toho, že osoba nekonala čestne

i zodpovedne a v najlepšom záujme Spoločnosti, alebo že osoba chápala a mala opodstatnený
dôvod si myslieť, že jej konanie je protizákonné.
14.6. Náklady, vrátane súdnych trov a honoráru zákonných zástupcov, ktoré riaditeľ znášal pri
obhajobe z pozície odporcu/obžalovaného v rámci akéhokoľvek súdneho, správneho alebo
vyšetrovacieho konania, môže uhradiť Spoločnosť ešte pred prijatím definitívneho uznesenia
v danom konaní na základe čestného prehlásenia, vystaveného riaditeľom alebo v jeho mene,
v ktorom sa zaväzuje uhradiť uvedenú čiastku v prípade, ak sa v závere konania uznesie, že
riaditeľ nemá nárok na odškodnenie a úhradu Spoločnosťou jeho nákladov v súlade s
ustanoveniami bodu 14.1 týchto Stanov.
14.7. Náklady, vrátane súdnych trov a honoráru zákonných zástupcov, ktoré znášal bývalý riaditeľ
Spoločnosti z pozície odporcu/obžalovaného v rámci akéhokoľvek súdneho, správneho alebo
vyšetrovacieho konania, môže uhradiť Spoločnosť ešte pred prijatím definitívneho uznesenia
v danom konaní na základe čestného prehlásenia, vystaveného bývalým riaditeľom alebo
v jeho mene, v ktorom sa zaväzuje uhradiť uvedenú čiastku v prípade, ak sa v závere konania
uznesie, že bývalý riaditeľ nemá nárok na odškodnenie a úhradu Spoločnosťou jeho nákladov
v súlade s ustanoveniami bodu 14.1 týchto Stanov a za takých podmienok (ak sú), ktoré
Spoločnosť uzná za vhodné.
14.8. Odškodnenie, záruka zbavenia zodpovednosti a zálohová úhrada nákladov podľa tohto bodu
nevylučuje akékoľvek iné práva, na ktoré osoba požadujúca odškodnenie alebo zálohovú
úhradu nákladov, môže mať nárok na základe akejkoľvek zmluvу, dohody, rozhodnutia
akcionárov, uznesenia nezainteresovaných riaditeľov alebo iného dokumentu, tak vo vzťahu
k svojím úkonom v rámci svojej funkcie, ako aj inej funkcie, ktorú môže daná osoba
obsadzovať a súčasne zostávať riaditeľom Spoločnosti.
14.9. V prípade, ak osoba uvedená v bode 14.1 týchto Stanov bola uznaná za nevinnú v procese
akéhokoľvek konania uvedeného v ustanoveniach bodu 14.1 týchto Stanov, táto osoba má
nárok na úhradu všetkých nákladov, vrátane súdnych trov a honoráru zákonných zástupcov,
zbavuje sa akejkoľvek zodpovednosti a hradia sa jej akékoľvek náklady spojené so všetkými
súdnymi rozhodnutiami, pokutami a ďalšími sumami zaplatenými pre vyrovnanie výdavkov,
ktoré daná osoba znášala v súvislosti so spomenutými konaniami.
14.10. Spoločnosť môže poistiť, resp. zabezpečiť poistenie akejkoľvek osobe, ktorá je alebo bola
riaditeľom, funkcionárom z radov riadiaceho výkonného personálu, alebo likvidátorom
Spoločnosti, alebo ktorá na žiadosť Spoločnosti koná alebo konala vo funkcii riaditeľa,
funkcionára z radov riadiaceho výkonného personálu alebo likvidátora Spoločnosti alebo
akejkoľvek inej funkcii za a v mene inej Spoločnosti, alebo partnerstva, spoločného podniku,
trustu alebo iného podniku, vo vzťahu k akýmkoľvek záväzkom vyplývajúcim pre danú osobu
z funkcie nezávisle od toho, či má alebo mala Spoločnosť právomoc hradiť tejto osobe ujmu
a zbavovať ju zodpovednosti v rámci dotknutých záväzkov v súlade s ustanoveniami týchto
Stanov.
15. AGENDA
15.1. Spoločnosť bude viesť a archivovať v sídle svojho konateľa nasledovné dokumenty:
(a)
Zakladateľskú zmluvu a Stanovy;
(b)
register účastníkov (akcionárov) alebo kópiu registrа účastníkov (akcionárov);
(c)
register riaditeľov alebo kópiu registrа riaditeľov; a
(d)
kópie všetkých oznámení a ďalších dokumentov poslaných Spoločnosťou do
evidencie Správy pre registráciu právnických osôb za posledných 10 rokov.
15.2. Kým a ak nebude riaditeľmi stanovené inak na základe uznesenia riaditeľov, Spoločnosť je
povinná viesť originálny register účastníkov (akcionárov) a originálny register riaditeľov v
sídle konateľa Spoločnosti.

15.3. Ak Spoločnosť archivuje iba kópiu registra účastníkov (akcionárov) alebo kópiu registra
riaditeľov v sídle konateľa, je povinná:
(a)
v priebehu 15 dní od akejkoľvek zmeny urobenej v ktoromkoľvek z registrov,
písomne upovedomiť o tejto zmene svojho konateľa; a
(b)
poskytnúť konateľovi dokument v písomnej podobe s uvedením fyzickej adresy
miesta, resp. miest, kde sa archivuje originálny register účastníkov (akcionárov) alebo
originálny register riaditeľov.
15.4. Spoločnosť bude evidovať a archivovať nasledujúce záznamy v sídle svojho konateľa alebo na
inom mieste, resp. miestach, na území alebo mimo územia Britských Panenských ostrovov v
súlade s uznesením riaditeľov:
(a)
zápisnice zo zhromaždení a rozhodnutia akcionárov a tých akcionárov, ktorí vlastnia
akcie Spoločnosti určitej triedy;
(b)
zápisnice zo zhromaždení a uznesenia riaditeľov a výborov riaditeľov.
15.5. Ak akákoľvek originálna agenda uvedená v tomto bode, sa eviduje a archivuje na inom mieste
než je sídlo konateľa Spoločnosti, pričom sa miesto, kde sa vedie a archivuje takáto agenda,
mení, Spoločnosť je povinná oznámiť konateľovi fyzickú adresu nového umiestnenia agendy
Spoločnosti do 14 dní od zmeny jej umiestnenia.
15.6. Agenda, ktorú Spoločnosť vedie a archivuje v súlade s požiadavkami tohto bodu Stanov, musí
byť vyhotovená písomne buď úplne, alebo čiastočne v elektronickej podobe v súlade
s požiadavkami Zákonа o elektronických operáciách z roku 2001 v znení najnovších zmien a
doplnkov, ako aj v znení neskorších predpisov.
16. REGISTER ZÁLOŽNÝCH PRÁV
Spoločnosť uschováva v sídle svojho konateľa register záložných práv, ktorý obsahuje
nasledujúce informácie o každej zálohe a ťarche, resp. inom zaťažení vytvorenom
Spoločnosťou:
(a)
dátum vzniku ťarchy;
(b)
stručný popis záväzku, ktorý je krytý zálohou;
(c)
stručný popis založeného majetku;
(d)
meno, názov a adresu poverovacieho správcu pre zaistenie, alebo v prípade jeho
neprítomnosti meno, názov a adresu záložného veriteľa;
(e)
iba ak záloha nie je zabezpečenín na doručiteľa, meno, názov a adresu záložného
veriteľa; a
(f)
informácie o akomkoľvek zákaze alebo obmedzení stanovenom v dokumentе
o vytvorení zálohy vo vzťahu ku právomoci Spoločnosti vytvárať akúkoľvek budúcu
zálohu, ktorá bude mať prednosť alebo sa rovnať v prednosti existujúcej zálohe.
17. PEČIATKA
Spoločnosť má pečiatku, ktorá sa uschováva v sídle konateľa Spoločnosti. Spoločnosť môže mať
niekoľko pečiatok; odkazy na pečiatku v týchto Stanovách sú odkazmi na každú pečiatku, ktorá bude
náležitým spôsobom akceptovaná a schválená na základe uznesenia riaditeľov. Riaditelia zabezpečia
bezpečnú úschovu pečiatky a zobrazenie jej odtlačku v registrovanom sídle Spoločnosti. Ak v tomto
dokumentе nie je vyslovene stanovené inak, pečiatka sa pri jej použití na akomkoľvek písomnom
dokumentе kontroluje a overuje podpisom ktoréhokoľvek riaditeľa alebo inej osoby oprávnenej na
podobné úkony v konkrétnom čase na základe uznesenia riaditeľov. Kontrola sa môže robiť pred alebo
po opečiatkovaní, môže mať všeobecnú alebo konkrétnu povahu a vzťahovať sa na ľubovoľné
množstvo odtlačkov pečiatky. Riaditelia môžu zabezpečiť vyhotovenie odtlačku pečiatky v podobe
faximile, rovnako ako faximilné podpisy ktoréhokoľvek riaditeľa alebo oprávnenej osoby, ktoré sa
môžu zabezpečiť formou pečiatky alebo inými prostriedkami na akomkoľvek úradnom dokumentе

a budú mať rovnakú silu a platnosť ako originálna pečiatka, ktorou by sa ošetril tento dokument
s overením podľa hore uvedeného postupu.
18. VYPLATENIE DIVIDEND
18.1. Riaditelia Spoločnosti môžu na základe uznesenia riaditeľov povoliť vyplatenie a rozdelenie
zisku formou dividend v akejkoľvek výške, kedykoľvek a v rozsahu, ktorý uznajú za vhodný, ak sa
opodstatnene uistia o tom, že po takom vyplatení hodnota aktív Spoločnosti prevýši hodnotu jej pasív,
a Spoločnosť bude schopná sa včas vyrovnať v rozsahu pohľadávok podľa termínov ich splatnosti.
18.2. Dividendy sa môžu vyplácať v podobe financií, akcií alebo iného majetku.
18.3. Oznámeniе о vyplatení akýchkoľvek dividend, ktoré sa môžu vyplatiť, sa posiela každému
akcionárovi spôsobom určeným v čl. 20 týchto Stanov, а všetky dividendy, ktoré neboli vyžiadané v
priebehu 3 rokov od ich vyhlásenia k vyplateniu, sa môžu stornovať a odovzdať Spoločnosti ako jej
zisk na základe uznesenia riaditeľov.
18.4. Spoločnosť neúročí vyhlásené, ale nevyplatené dividendy. Spoločnosť nevypláca dividendy z
vlastných akcií Spoločnosti odkúpených od jej akcionárov.
19. ÚČTOVNÍCTVO A AUDIT
19.1. Spoločnosť vedie takú agendu, ktorá postačí na zaznamenávanie a doloženie operácií
Spoločností, ako aj také účtovníctvo, ktoré umožní kedykoľvek čo najpresnejšie zistiť
finančnú situáciu Spoločnosti.
19.2. V pravidelných intervaloch môže Spoločnosť na základe rozhodnutia akcionárov požadovať
od riaditeľov, aby pripravili a predložili akcionárom na oboznámenie správu o ziskoch a
stratách a účtovnú bilanciu Spoločnosti. Správa o ziskoch a stratách a účtovná bilancia musia
byť zostavené tak, aby podávali hodnoverné a presné informácie o ziskoch a stratách
Spoločnosti za účtovné obdobie, аko aj hodnoverné a presné informácie o aktívach a pasívach
Spoločnosti ku dňu ukončenia príslušného účtovného obdobia.
19.3. Spoločnosť je oprávnená na základe rozhodnutia akcionárov požiadať audítorov o vykonanie
kontroly účtovníctva.
19.4. Prví audítori sa menujú uznesením riaditeľov, ďalší sa menujú na základe rozhodnutia
akcionárov alebo uznesenia riaditeľov.
19.5. Audítori môžu byť akcionármi, ale nesmú byť riaditeľmi alebo inými funkcionármipočas
obdobia výkonu funkcie.
19.6. Výška odmeny audítorom Spoločnosti sa môže určiť uznesením riaditeľov.
19.7. Audítori musia preveriť každú správu o ziskoch a stratách a účtovnú bilanciu, ktoré sa
následne predložia zhromaždeniu akcionárov Spoločnosti alebo budú iným spôsobom
doručené každému akcionárovi Spoločnosti, a vyhotoviť podľa výsledkov auditu písomnú
správu, v ktorej sa určí, či platia nasledujúce tvrdenia:
(1)
že správa o ziskoch a stratách a účtovná bilancia podľa ich názoru predstavujú
hodnoverné a presné informácie o ziskoch a stratách za príslušné účtovné obdobie, аko
aj o aktívach a pasívach Spoločnosti ku koncu tohto obdobia; a
(2)
že všetky informácie a vysvetlenia, o ktoré audítori požiadali, boli im poskytnuté.
19.8. Správa o audite sa prikladá k agende a vyhlasuje sa na zhromaždení akcionárov, na ktorom je
agenda prezentovaná Spoločnosti na prerokovanie alebo sa predkladá jej akcionárom iným
spôsobom.
19.9. Každý audítor Spoločnosti kedykoľvek má prístupové právo k účtovníctvu a účtovným
výkazom Spoločnosti. Každý audítor Spoločnosti je oprávnený požiadať od riaditeľov a
funkcionárovtaké informácie a vysvetlenia, ktoré uzná za potrebné pre náležitý výkon funkcie
v pozícii audítorа Spoločnosti.
19.10. Audítori Spoločnosti sú oprávnení dostávať oznámenia o konaní zhromaždení a byť prítomní
na akýchkoľvek zhromaždeniach akcionárov Spoločnosti, na ktorých sa akcionárom budú

predkladať na prerokovanie a schválenie správy o ziskoch a stratách a účtovná bilancia
Spoločnosti.
20. OZNÁMENIA
20.1. Akékoľvek oznámenie, upovedomeniе, alebo vyhlásenie Spoločnosti v písomnej podobe, ktoré
musí byť doručené jej akcionárom, je možné odovzdať im osobne alebo poslať poštou, s
kuriérom, elektronickou poštou alebo faxom na adresu každého akcionárа, zapísaného v
registri účastníkov (akcionárov) Spoločnosti, alebo na adresu elektronickej pošty, alebo na
faxové číslo poskytnuté Spoločnosti týmto akcionárоm v písomnej podobe.
20.2. Akékoľvek predvolania, upovedomenia, oznámenia, príkazy, uznesenia, dokumenty, výzvy,
informácie alebo žiadosti v písomnej podobe, ktoré musia byť doručené Spoločnosti, je možné
doručiť Spoločnosti osobne alebo poslať doporúčenou zásielkou na meno Spoločnosti na
adrese jej registrovaného sídla, alebo doručiť osobne, alebo poslať doporúčenou zásielkou na
adresu konateľa Spoločnosti.
20.3. V prípade, ak bolo upovedomeniе poslano poštou, bude sa považovať za doručené (ak malo
správne uvedenú adresu, doručenie bolo uhradené vopred a bolo poslané listom obsahujúcim
takéto oznámeniе) na 5. pracovný deň, nasledujúci po dni, keď takto ošetrené oznámeniе bolo
odovzdané na pošte. V prípade zaslania oznámenia faxom alebo elektronickou poštou sa bude
považovať za doručené prostredníctvom elektronickej pošty alebo faxu na adresu alebo číslo,
ktoré priamo poskytol na tento účel predpokladaný adresát, ten istý deň, kedy bolo poslané
hore uvedeným spôsobom.
21. DOBROVOĽNÁ LIKVIDÁCIA A ZÁNIK
V súlade s ustanoveniami Zákonа Spoločnosť môže rozhodnutím akcionárov alebo uznesením
riaditeľov menovať fyzickú osobu spĺňajúcu požadované kritériá za likvidátora na vykonanie
dobrovoľnej likvidácie Spoločnosti tak samostatne, ako aj spolu s jedným alebo s viacerými
likvidátormi.
22. POKRAČOVANIE V ČINNOSTI
Spoločnosť môže na základe rozhodnutia akcionárov alebo jednohlasného uznesenia všetkých
riaditeľov Spoločnosti, pokračovať vo svojej činnosti ako Spoločnosť zaregistrovaná podľa
zákonov platných na území jurisdikcie mimo Britských Panenských ostrovov, a to
stanoveným týmito zákonmi spôsobom.

My, spoločnosť Totalserv Trust Company Limited so sídlom na adrese: 19 Waterfront Drive, P.O.Box
3540, Road Town, Tortola Island, VG1110, Britské Panenské ostrovy, za účelom registrácie
obchodnej spoločnosti Britských Panenských ostrovov v súlade s legislatívou Britských Panenských
ostrovov podpisujeme tieto Stanovy dňa 30. apríla 2015.
Osoba vykonávajúca registráciu spoločnosti:
podpis
Jean Walters
osoba poverená podpisovaním v mene Totalserv Trust Company Limited
Odtlačok okrúhlej pečiatky so štátnym znakom vo vnútri na každej strane dokumentu: Správa pre
registráciu právnických osôb, Komisia pre poskytnutie finančných služieb Britských Panenských
ostrovov.
ZAREGISTROVANÉ.

ÚZEMIE BRITSKÝCH PANENSKÝCH OSTROVOV
ZÁKON O OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTIACH BRITSKÝCH PANENSKÝCH OSTROVOV Z ROKU 2004

OSVEDČENIE O REGISTRÁCII
(oddiel 7)
Registrátor medzinárodných obchodných spoločností Britských Panenských ostrovov týmto
potvrdzuje, že v súlade so Zákonom o obchodných spoločnostiach Britských Panenských ostrovov
(BPO) z roku 2004, spoločnosť

Euroasian Rail Skyway Systems Holding Limited
s číslom spoločnosti BPO: 1872233
je registrovaná na Britských Panenských ostrovoch ako obchodná spoločnosť BPO dňa 30. apríla
2015.
podpis
Registrátor medzinárodných obchodných spoločností
30. apríla 2015

Úradná pečiatka Registrátora medzinárodných obchodných spoločností BPO

CERTIFIKÁT AKCIÍ

Číslo 1

*60.130.114.950,kmeňových akcií*

Euroasian Rail Skyway Systems Holding Limited
registračné číslo: 1872233
(obchodná spoločnosť BPO)
založená v súlade so Zákonom o obchodných spoločnostiach Britských Panenských ostrovov (BPO)
na území Britských Panenských ostrovov
Spoločnosť má povolené emitovať maximálne 60.130.114.950,- akcií jednej triedy s nominálnou
hodnotou 1,00 USD.
Týmto potvrdzujeme, že spoločnosť UniSky Corporation zo Seychelskej republiky je
registrovaným držiteľom 60.130.114.950,- kmeňových akcií s nominálnou hodnotou 1,00 USD
očíslovaných od 1 do 60.130.114.950, ktoré patria hore uvedenej spoločnosti a sú predmetom
zakladateľskej zmluvy a stanov tejto spoločnosti.
Vydané a potvrdené úradnou pečiatkou spoločnosti dnes, 30. apríla 2015.
podpis
Andreas Kozakos
Úradná pečiatka spoločnosti Euroasian Rail Skyway Systems Holding Ltd., Britské Panenské ostrovy

Spoločnosť číslo: 1778122

ÚZEMIE BRITSKÝCH PANENSKÝCH OSTROVOV
ZÁKON O OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTIACH BRITSKÝCH PANENSKÝCH OSTROVOV Z ROKU 2004

ZAKLADATEĽSKÁ ZMLUVA A STANOVY
SPOLOČNOSTI
GLOBAL TRANSPORT INVESTMENTS INC.

ZAREGISTROVANÁ 12. júna 2013
v znení zmien a doplnkov zo dňa 5. marca 2015

LOGO TOTALSERVE
TOTALSERVE TRUST SPOLOČNOSŤ LTD
19 Waterfront Drive
P.O.Box 3540
Road Town, Tortola Island, VG1110
BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY

ÚZEMIE BRITSKÝCH PANENSKÝCH OSTROVOV
ZÁKON O OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTIACH BRITSKÝCH PANENSKÝCH OSTROVOV Z ROKU 2004

ZAKLADATEĽSKÁ ZMLUVA
SPOLOČNOSTI
GLOBAL TRANSPORT INVESTMENTS INC.
akciová spoločnosť s ručením obmedzeným
1. VYMEDZENIE A VÝKLAD POJMOV
1.1. Na účely tejto Zakladateľskej zmluvy a priložených Stanov, ak predmet Zmluvy alebo kontext
nestanovuje inak:
Zákonom sa rozumie Zákon o obchodných spoločnostiach Britských Panenských ostrovov z roku
2004 v aktuálnom znení a zahŕňa Vyhlášku o medzinárodných obchodných spoločnostiach Britských
Panenských ostrovov z roku 2012, ako aj akékoľvek ďalšie ustanovenia a uznesenia prijaté na základe
tohto Zákona;
Stanovami sa rozumejú priložené k tejto zmluve Stanovy hore uvedenej Spoločnosti;
Zakladateľskou zmluvou sa rozumie táto Zakladateľská zmluva hore uvedenej Spoločnosti;
Osobou sa rozumejú fyzické a právnicke osoby, trusty, fondy správy majetku zosnulých osôb,
partnerstvá a ďalšie združenia osôb bez vzniku právnickej osoby;
Stanovenými právami sa rozumejú nasledujúce práva: (a) robiť zmeny a doplnky do tejto
Zakladateľskej zmluvy alebo Stanov; (b) menovať výbory riaditeľov; (c) delegovať práva a právomoci
výboru riaditeľov; (d) vymenúvať alebo odvolávať riaditeľov; (e) udeľovať alebo odvolávať
právomoci konateľom a predstaviteľom; (f) schvaľovať plány reorganizácie v podobe fúzie alebo
pripojenia, zlúčenia alebo inej zmeny korporátnej štruktúry; (g) vyhlasovať platbyschopnosť
a solventnosť alebo schvaľovať plán likvidácie; alebo (h) zisťovať skutočnosť, že bezprostredne po
plánovanom rozdelení alebo vyplatení bude hodnota aktív Spoločnosti prevýši hodnotu jej pasív, a že
Spoločnosť bude schopná včas vyplácať plnenia proti pohľadávkam v termíne splatnosti;
Uznesením riaditeľov sa rozumie buď:
(c)
uznesenie prijaté a schválené náležite zvolaným a uskutočneným zhromaždením
riaditeľov Spoločnosti alebo výboru riaditeľov Spoločnosti prostredníctvom kladného
hlasovania väčšiny riaditeľov prítomných na zhromaždení a hlasujúcich, s výnimkou
prípadov, keď riaditeľ má nárok na viac ako jeden hlas; v takomto prípade za účelom zístenia
väčšiny sa budú rátať všetky podané hlasy; alebo
(d)
uznesenie, odsúhlasené a schválené písomne všetkými riaditeľmi alebo všetkými
členmi výboru riaditeľov Spoločnosti podľa situácie;
Rozhodnutím akcionárov sa rozumie buď:
c)
rozhodnutie prijaté a schválené náležite zvolaným a uskutočneným zhromaždením
akcionárov Spoločnosti prostredníctvom kladného hlasovania väčšiny akcionárov s
hlasovacím právom, udeleným na základe vlastnených nimi akcií, ktorí v čase prijatia
predmetného rozhodnutia boli osobne prítomní na zhromaždení a hlasovali; alebo
d)
rozhodnutie, odsúhlasené a schválené písomne väčšinou hlasov akcionárov s
hlasovacím právom, udeleným na základe vlastnených nimi akcií, v čase prijatia predmetného
rozhodnutia;

Pečiatkou sa rozumie akákoľvek pečiatka, ktorá bola náležite akceptovaná a schválená ako firemná
pečiatka Spoločnosti;
Akciou sa rozumie akcia emitovaná hore uvedenou Spoločnosťou v minulosti alebo v súčasnosti;
Akcionárom sa rozumie osoba, ktorej meno je zapísané do registra účastníkov (akcionárov)
Spoločnosti ako mena držiteľa jednej alebo niekoľkých akcií alebo podielových akcií; a
písomný, resp. akékoľvek slovo alebo termín s analogickým významom, znamená informácie, ktoré
boli zhromaždené, preposlané, získané alebo uložené prostredníctvom elektronických, elektrických,
digitálnych, magnetických, optických, elektromagnetických, biometrických alebo fotonových médií,
vrátane výmeny elektronických údajov, elektronickej pošty, telegramu, telexu alebo kopírovacích
prostriedkov; termín v písomnej podobe sa bude vykladať v súlade s hore uvedeným.
1.2.
V tejto Zakladateľskej zmluve a Stanovách, ak kontext nestanovuje inak, odkaz na:
(a)
termín odsek alebo bod znamená odkaz na odsek alebo bod Stanov;
(b)
termín Ustanovenie znamená odkaz na ustanovenie tejto Zakladateľskej zmluvy;
(c)
hlasovanie akcionárov znamená odkaz na udelenie hlasov v pomere podľa akcií, ktorými
disponuje hlasujúci akcionár;
(d)
termíny Zákon, Zakladateľská zmluva alebo Stanovy sú odkazom na Zákon alebo hore
uvedené dokumenty, vrátane aktuálnych platných zmien a doplnkov, a v prípade Zákonа – v znení
aktuálne platných neskorších predpisov; a
(e)
významy slov v jednotnom čísle platia aj pre slová v množnom čísle a naopak.
1.3.
V prípade, ak je časové rozpätie vyjadrené počtom dní, deň začiatku a konca tohto
rozpätia sa nepočíta pri výpočte počtu dní.
1.4.
Akýkoľvek odkaz na slovo mesiac znamená odkaz na časové rozpätie začínajúce v jeden z
dní kalendárneho mesiaca a končiace príslušným v poradí dňom nasledujúceho kalendárneho
mesiaca; odkaz na časové rozpätie niekoľkých mesiacov sa vykladá podobným spôsobom.
1.5.
Akékoľvek slová alebo výrazy, definícia, resp. definície ktorých sú uvedené v Zákonе,
majú ten istý význam, resp. tie isté významy, ako aj v tejto Zakladateľskej zmluve a
Stanovách, ak z kontextu nevyplýva iné, alebo ak sa v Zakladateľskej zmluve alebo Stanovách
nedefinujú inak.
1.6.
Záhlavia sú pridané výlučne pre sprehľadnenie textu a neovplyvňujú výklad
Zakladateľskej zmluvy a Stanov
2. NÁZOV
Názov (obchodné meno) Spoločnosti je: Global Transport Investments Inc.
3. STATUS
Spoločnosť je akciovou spoločnosťou s ručením obmedzeným akciami.
4. REGISTROVANÉ SÍDLO A REGISTROVANÝ KONATEĽ
4.1.
Prvé registrované sídlo (adresa sídla) Spoločnosti sa nachádza na adrese: Intershore
Chambers, Road Town, Tortola, Britské Panenské ostrovy, ktoré je zároveň kanceláriou prvého
registrovaného konateľa.
Aktuálne registrované sídlo spoločnosti je sídlo Totalserve Trust Spoločnosť Limited, 19 Waterfront
Drive, P.O. Box 3540, Road Town, Tortola VG1110, Britské Panenské ostrovy.
4.2.
Prvým registrovaným konateľom spoločnosti je Intershore Consult (BVI) Ltd., člen Intershore
Chamber so sídlom: Road Town, Tortola, Britské Panenské ostrovy.
Aktuálnym registrovaným konateľom spoločnosti je Totalserve Trust Spoločnosť Limited so sídlom:
19 Waterfront Drive, P.O. Box 3540, Road Town, Tortola VG1110, Britské Panenské ostrovy.
4.3.
Spoločnosť je oprávnená na základe rozhodnutia akcionárov alebo uznesení riaditeľov
zmeniť adresu sídla alebo vymeniť svojho registrovaného konateľa.
4.4.
Keby nastala situácia, v ktorej Spoločnosť nebude mať registrovaného konateľa, je
oprávnená vymenovať iného registrovaného konateľa na základe rozhodnutia akcionárov

alebo riaditeľov.
5. OPRÁVNENIA A PRÁVOMOCI
5.1. V súlade so Zákonom, ako aj s akýmkoľvek iným platným právnym predpisom Britských
Panenských ostrovov Spoločnosť, bez ohľadu na prítomnosť alebo absenciu korporátnej výhody, má:
(a)
kompletné právomoci na uskutočnenie alebo vykonanie akejkoľvek transakcie alebo
činnosti, na akýkoľvek úkon alebo uzavretie akéhokoľvek obchodu; a
(b)
v zmysle bodu (a), všetky práva, právomoci a výsady.
5.2 Na plnenie ustanovení ods. 9 (4) Zákonа vo vzťahu k činnosti, ktorú je oprávnená vykonávať táto
Spoločnosť, nie sú žiadne obmedzenia.
6. POČET, TRIEDY A NOMINÁLNA HODNOTA AKCIÍ
6.1 Spoločnosť je oprávnená emitovať najviac 400,867,433,000 akcií rozdelených na dve triedy
nasledovným spôsobom:
(i) 267,244,955,334 kmeňových akcií triedy A s nominálnou hodnotou US$ 1.00 s úplným hlasovacím
právom; a
(ii) 133,622,477,666 akcií triedy В s nominálnou hodnotou 1,- USD, ktoré poskytujú hlasovacie právo
iba v súvislosti s nasledujúcimi úkonmi:
(а) rozdelenie alebo reorganizácia spoločnosti;
(b)
zmena rozsahu práv akcií triedy В jednoduchou väčšinou hlasov všetkých akcionárov –
držiteľov akcií triedy A a triedy В; a
(c)
emisia dodatočného počtu akcií triedy В jednoduchou väčšinou hlasov všetkých akcionárov –
držiteľov akcií triedy A a triedy В.
(iii) Všetci držitelia akcií triedy В majú prednostné právo na obdržanie 20% z čistého zisku
spoločnosti pri každom rozdeľovaní dividend.
6.2
Spoločnosť môže emitovať podielové akcie; tieto podielové akcie prinášajú príslušné neúplne
(čiastočné) práva, povinnosti a záväzky úplnej akcie rovnakej triedy alebo série akcií.
6.3
Spoločnosť môže emitovať akcie jednej triedy v jednej alebo viacerých sériách. Rozdelenie
akcií rovnakej triedy do jednej alebo viacerých sérií a označenie každej série akcií stanovujú riaditelia
v príslušnom čase.
7. SPOJENÉ S AKCIAMI MENOVANIA, PRÁVOMOCI, PREDNOSTI ATĎ
7.1. Každá akcia Spoločnosti poskytuje akcionárovi:
(a)
právo na jeden hlas pri prijatí akéhokoľvek rozhodnutia akcionárov;
(b)
právo na vyplatenie rovného podielu akýchkoľvek dividend vyplácaných Spoločnosťou; a
(c)
právo na vyplatenie rovného podielu pri rozdelení prebytku aktív Spoločnosti.
8. AKCIE NA MENO
Spoločnosť je oprávnená emitovať iba akcie na meno. Spoločnosť nie je oprávnená emitovať akcie na
doručiteľa, konvertovať akcie na meno na akcie na doručiteľa, ani výmeniť akcie na meno za akcie na
doručiteľa.
9 ZMENY ZAKLADATEĽSKEJ ZMLUVY A STANOV
9.1 Spoločnosť môže robiť zmeny a doplnky v tejto Zakladateľskej zmluve alebo Stanovách buď na
základe rozhodnutia akcionárov, alebo na základe uznesení riaditeľov, s výnimkou toho, že na základe
uznesení riaditeľov sa nemôžu urobiť zmeny a doplnky na nasledovné účely:
(a)
obmedzenie práv alebo právomocí akcionárov zmenou tejto Zakladateľskej zmluvy alebo
Stanov;
(b)
zmena percentuálneho pomeru akcionárov nutného pre rozhodovanie akcionárov o
zapracovaní zmien a doplnkov do tejto Zakladateľskej zmluvy alebo Stanov;
(c)
v situáciách, keď akcionári nemôžu urobiť zmeny alebo doplnky do tejto Zakladateľskej
zmluvy alebo Stanov; alebo
(d) v súlade s podmienkami tohto ustanovenia 9.

9.2
Akékoľvek zmeny alebo doplnky k tejto Zakladateľskej zmluve alebo Stanovám nadobúdajú
platnosť dňom oznámenia o zápise príslušnej zmeny alebo doplnku Zakladateľskej zmluvy a Stanov,
resp, registrácie príslušnej zmeny registrátorom, alebo iným dátumom určeným podľa Zákonа.
9.3
Práva udelené vlastníkom akcií ktorejkoľvek triedy, bez ohľadu na to, či je Spoločnosť
v procese likvidácie alebo nie, sa môžu meniť iba s písomným súhlasom vlastníkov väčšiny
emitovaných akcií Spoločnosti príslušnej triedy alebo na základe rozhodnutia, prijatého a schváleného
náležite zvolaným a uskutočnenom zhromaždení vlastníkov akcií príslušnej triedy kladným
hlasovaním väčšinou hlasov, ktoré patria akciám tejto triedy, pričom akcionári boli na tomto
zhromaždení prítomní osobne a hlasovali.
9.4
Práva udelené vlastníkom akcií ktorejkoľvek triedy sa nemôžu, ak sa nič iné nestanovuje
priamo podmienkami emisie akcií príslušnej triedy, považovať za zmenené v dôsledku prípravy alebo
vydania emisie ďalších akcií, ktoré sú identické s už existujúcimi.
My, spoločnosť Intershore Consult (BVI) Ltd., člen Intershore Chambers so sídlom: Road Town,
Tortola, Britské Panenské ostrovy, na účely registrácie obchodnej spoločnosti BPO podľa zákona
Britských Panenských ostrovov, podpisujeme túto zakladateľskú zmluvu dňa 12. júna 2013.
Osoba vykonávajúca
podpis
Denery Hodge
osoba poverená podpisovaním

registráciu spoločnosti:

v mene Intershore Consult (BVI) Ltd.

Odtlačok okrúhlej pečiatky so štátnym znakom vo vnútri na každej strane dokumentu: Správa pre
registráciu právnických osôb, Komisia pre poskytnutie finančných služieb Britských Panenských
ostrovov.
ZAREGISTROVANÉ.

ÚZEMIE BRITSKÝCH PANENSKÝCH OSTROVOV
ZÁKON O OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTIACH BRITSKÝCH PANENSKÝCH OSTROVOV Z ROKU 2004

STANOVY
SPOLOČNOSTI
GLOBAL TRANSPORT INVESTMENTS INC.
akciová spoločnosť s ručením obmedzeným
1. VÝNIMKA ZO ZÁKONА
Voči tejto Spoločnosti sa nebudú uplatňovať nasledujúce časti Zákonа:
(a)
§ 46 (Prednostné práva);
(b)
§ 60 (Postup získania vlastných akcií);
(c)
§ 61 (Ponuka jednému alebo niekoľkým akcionárom);
(d)
§ 62 (Výkup akcií iným spôsobom než stanovuje Spoločnosť); a
(e)
§ 175 (Nakladanie s aktívami).
2.
AKCIE NA MENO
2.1.
Každý akcionár má nárok na certifikát podpísaný riaditeľom alebo konateľom Spoločnosti,
alebo akoukoľvek inou osobou poverenou uznesením riaditeľov, alebo ošetrený pečiatkou s uvedením
počtu vlastnených akcií a podpisom riaditeľa, poverenej osoby a faximilného odtlačku pečiatky.
2.2.
Každý akcionár, ktorý získava certifikát k akciám na meno, sa zaväzuje uhradiť Spoločnosti,
jej riaditeľom a funkcionárom z radov riadiaceho výkonného personálu Spoločnosti akúkoľvek ujmu
alebo škodu a zbavuje ich zodpovednosti, ktorá preňho alebo pre nich môže vzniknúť v dôsledku
akéhokoľvek protizákonného alebo podvodníckeho využitia tohto certifikátu, alebo vyhlásenia, alebo
záruk vydaných akoukoľvek kompetentnou osobou. Ak sa certifikát na akcie opotrebuje, znehodnotí
alebo stratí, môže byť nahradený novým za podmienky predloženia znehodnoteného certifikátu alebo
postačujúcich dôkazov jeho straty spolu s úhradou, ktorej výšku stanovuje uznesenie riaditeľov
Spoločnosti.
2.3.
Ak sú viaceré osoby zaregistrované ako spoluvlastníci akýchkoľvek akcií Spoločnosti, každá
z týchto osôb môže právoplatne podpísať potvrdenie v prípade akéhokoľvek rozdelenia alebo
vyplatenia.
2.4.
Akcie a iné cenné papiere sa môžu emitovať vtedy, takým osobám, za takú odmenu a za
takých podmienok, ktoré určia riaditelia v súlade s nimi prijatým uznesením.
2.5.
Akcia môže byť emitovaná za odmenu stanovenú v ľubovoľnej forme, vrátane peňažnej,
v podobe zmenky, nehnuteľnosti, hnuteľného majetku (vrátane nehmotných aktív a know-how),
poskytnutých služieb alebo v podobe zmluvy o poskytnutí budúcich služieb.
2.6.
Akcie sa nemôžu emitovať za žiadnu odmenu, okrem peňažnej, iba ak nebude prijaté príslušné
uznesenie riaditeľov, ktoré stanovuje nasledovné:
(a)
čiastku, ktorá má byť vyplatená za emisiu akcií;
(b)
určenie riaditeľmi odôvodnenej bežnej hodnoty nepeňažnej odmeny za emisiu v peňažnom
vyjadrení; a
(c)
keď, podľa názoru riaditeľov, bežná hodnota nepeňažnej odmeny za emisiu v peňažnom
vyjadrení nebude menšia ako čiastka, ktorá má byť vyplatená za emisiu akcií.
2.7.
Spoločnosť vedie register účastníkov (akcionárov), v ktorom sa zaznamenávajú:

(a)
mená, názvy a adresy držiteľov akcií;
(b)
počet akcií každej triedy a série, ktoré patria jednotlivým akcionárom;
(c)
dátum, kedy meno alebo názov každého akcionárа bol zapísaný do registra účastníkov
(akcionárov); a
(d)
dátum, kedy niektorá osoba prestala byť akcionárom.
2.8.
Register účastníkov (akcionárov) sa môže viesť v akejkoľvek podobe schválenej riaditeľmi;
ak je však vedený v magnetickej, elektronickej alebo inej podobe určenej na zálohovanie údajov,
Spoločnosť musí byť schopná náležitým spôsobom preukázať jeho obsah. Ak riaditelia nerozhodnú
inak, magnetická, elektronická alebo iná forma zálohovania údajov je originálnym registrom
účastníkov (akcionárov) Spoločnosti.
2.9.
Akcia sa považuje za vydanú, keď sa meno držiteľa akcie zapíše do registra účastníkov.
3. ODKÚPENIE AKCIÍ A VLASTNÉ AKCIE SPOLOČNOSTI
3.1.
Spoločnosť môže kúpiť, odkúpiť alebo iným spôsobom nadobúdať svoje vlastné akcie
a vlastniť ich, s tou výnimkou, že Spoločnosť nemôže kúpiť, odkúpiť alebo iným spôsobom
nadobudnúť svoje vlastné akcie bez súhlasu na to akcionárov Spoločnosti, ktorých akcie sa budú
kupovať, odkupovať alebo iným spôsobom nadobúdať, iba ak Spoločnosti na základe Zákonа alebo
akéhokoľvek iného ustanovenia Zakladateľskej zmluvy alebo Stanov bolo udelené povolenie na
nákup, odkúpenie alebo iné nadobudnutie akcií bez nutného súhlasu akcionárov Spoločnosti.
3.2.
Spoločnosť môže ponuknúť kúpiť, odkúpiť alebo iným spôsobom nadobudnúť akcie, iba ak
uznesenie riaditeľov, ktorým sa povoľuje takýto nákup, odkúpenie alebo nadobudnutie akcií iným
spôsobom, bude obsahovať vyhlásenie o tom, že riaditelia majú postačujúce dôkazy toho, že tesne po
takomto nadobudnutí hodnota aktív Spoločnosti prevýšila hodnotu jej pasív, a že Spoločnosť bude
schopná včas plniť svoje záväzky v rámci pohľadávok.
3.3.
Akcie, ktoré Spoločnosť kúpila, odkúpila alebo iným spôsobom nadobudla v súlade
s podmienkami tohto ustanovenia, sa môžu zrušiť alebo zadržať ako akcie, ktoré vlastní Spoločnosť,
za podmienky, že počet kúpených, odkúpených alebo iným spôsobom nadobudnutých akcií spolu
s vlastnými akciami tej istej triedy, ktoré Spoločnosť už vlastní, neprevýši 50% už emitovaných
Spoločnosťou a uvedených do obehu akcií tejto triedy, s výnimkou akcií, ktoré boli zrušené. Zrušené
akcie sa môžu opätovne emitovať a uviesť do obehu.
3.4.
Platnosť všetkých práv a povinností vo vzťahu k vlastnej akcii sa pozastavuje a tieto akcie
Spoločnosť nemôže predávať, kým udržiava takéto akcie ako vlastné akcie Spoločnosti..
3.5.
Spoločnosť môže disponovať vlastnými akciami a scudzovať ich za rovnakých podmienok
(ktoré nesmú byť v rozpore s ustanoveniami Zakladateľskej zmluvy a Stanov) ako tie, ktoré
Spoločnosť môže stanoviť na základe uznesení riaditeľov.
4.
ZÁLOHA A ŤARCHA
4.1.
Akcionári môžu zakladať alebo zaťažovať akcie, ktoré vlastnia.
4.2.
Do registra účastníkov (akcionárov) sa na základe písomnej žiadosti akcionárа zapisujú
nasledujúce informácie:
(a)
vyhlásenie o tom, že ním vlastnené akcie sú založené alebo zaťažené;
(b)
meno alebo názov záložného veriteľa; a
(c)
dátum, kedy údaje uvedené v bodoch (a) a (b), boli zapísané do registra účastníkov
(akcionárov).
4.3.
V prípade zapísania údajov o zálohe alebo ťarche do registra účastníkov (akcionárov), tieto
údaje sa môžu vymazať v nasledujúcich prípadoch:
(c)
na písomnú žiadosť uvedeného záložného veriteľa alebo akejkoľvek inej osoby oprávnenej
konať v jeho mene; alebo
(d)
po predložení riaditeľom postačujúcich a presvedčivých dôkazov splnenia záväzku krytého
zálohou alebo ťarchou a poskytnutia takých záruk náhrady škody a zbavenia zodpovednosti, ktoré

riaditelia uznajú za nutné alebo žiadúce.
4.4.
Kým sú údaje o zálohe alebo ťarche ohľadom akcií zapísané do registra účastníkov
(akcionárov) v súlade s požiadavkami tohto ustanovenia:
(d)
nepovoľuje sa prevod alebo postúpenie nároku na akúkoľvek akciu, ktorá je
predmetom zálohy alebo ťarchy, v súvislosti s ktorou boli zapísané príslušné údaje;
(e)
Spoločnosť nemôže kupovať, odkupovať alebo iným spôsobom nadobúdať
akékoľvek podobné akcie; a
(f)
nie je prípustné vydanie žiadneho náhradného certifikátu k príslušným akciám bez
písomného súhlasu uvedeného záložného veriteľa.
4.5.
Riaditelia sa nemôžu rozhodnúť o odmietnutí alebo odročení prevodu akcie v dôsledku
vymáhania právoplatnej zálohy vzniknutej pri takejto akcii.
5. ZHABANIE AKCIÍ
5.1.
Vo vzťahu k akciám, ktoré neboli zaplatené v plnej výške pri ich vydaní, platia požiadavky na
ich zhabanie, ktoré stanovuje tento článok. Za týmto účelom akcie, ktorých emisia bola uhradená
jednoduchou zmenkou, iným písomným záväzkom o vklade peňažných prostriedkov alebo
majetku, alebo zmluvou o poskytnutí budúcich služieb, sa považujú za akcie, ktoré nie sú
uhradené v plnej výške.
5.2.
Písomná upomienka s uvedením termínu splatnosti sa posiela akcionárovi, ktorý nezaplatil
akcie.
5.3.
Písomná upomienka spomínaná v bode 5.2 týchto Stanov, musí obsahovať informácie
o ďalšom termíne splatnosti – najskôr po 14 dňoch od zaslania upomienky, kedy treba zaplatiť
čiastku uvedenú v upomienke, s poukázaním na to, že v prípade nezaplatenia v termíne uvedenom
na upomienke, nezaplatené akcie alebo akékoľvek z nezaplatených akcií budú zhabané.
5.4.
V prípade zaslania písomnej úpomienky s pohľadávkou v súlade s bodom 5.3 týchto Stanov
a jej nesplnenia, riaditelia sú oprávnení kedykoľvek ešte pred uskutočnením ďalšej platby zhabať
a zrušiť akcie, na ktoré sa vzťahovala upomienka.
5.5.
Spoločnosť nie je povinná uhradiť žiadne finančné prostriedky akcionárovi, ktorého akcie boli
zrušené v súlade s ustanoveniami bodu 5.4; takýto akcionár je oslobodený od akýchkoľvek ďalších
záväzkov voči Spoločnosti.
6. PREVOD AKCIÍ
6.1. Akcie sa môžu previesť na základe písomného prevodného príkazu na scudzenie akcií,
podpísaného cedentom, t. j. osobou, ktorá prevádza svoje práva na príslušné akcie, s uvedením mena
alebo názvu a adresy cesionára, t. j. osoby, na ktorú sa prevádzajú práva na príslušné akcie. Takýto
prevodný príkaz sa posiela Spoločnosti do evidencie.
6.2.
Prevod akcie nadobúda platnosť a považuje sa za uskutočnený v momente zapísania mena
cesionára do registra účastníkov Spoločnosti.
6.4.
Ak sa riaditelia Spoločnosti uistili o tom, že prevodný príkaz vydaný k
prevádzaným akciám, bol podpísaný, avšak samotný doklad sa stratil alebo bol
zničený, môžu na základe uznesení riaditeľov:
(a)
akceptovať takýto dôkaz ako potvrdenie skutočnosti prevodu akcií, ktoré považujú za nutné; a
(b)
uzniesť sa na nutnosti zapísania mena alebo názvu cesionára do registra účastníkov
(akcionárov), napriek absencii originálu prevodného príkazu.
6.4.
Vykonávateľ poslednej vôle alebo oprávnený zástupca zosnulého akcionárа je oprávnený
previesť akciu vlastnenú zosnulým akcionárom, aj keď v okamihu prevodu nie je akcionárom
Spoločnosti.
6.5.
Riaditelia môžu rozhodnúť o zamietnutí alebo odročení prevodu akcie iba v prípade, ak
akcionár nezaplatil splatnú čiastku v rámci úhrady tejto akcie.
7. ZHROMAŽDENIA A SÚHLAS AKCIONÁROV

7.4.
Každý riaditeľ Spoločnosti je oprávnený zvolávať zhromaždenia akcionárov v takom čase
a takým spôsobom, na takom mieste na území alebo mimo územia Britských Panenských
ostrovov, ktoré dotyčný riaditeľ považuje za nutné alebo účelné.
7.5.
Na základe písomnej žiadosti akcionárov oprávnených realizovať 30% alebo viac hlasov
v záležitosti, ktorá si vyžaduje zvolanie zhromaždenia, riaditelia sú povinní zvolať
zhromaždenie akcionárov.
7.6.
Riaditeľ, ktorý zvoláva zhromaždenie, musí poslať oznámeniе o konaní zhromaždenia
akcionárov najneskôr 7 dní v predstihu:
(a)
tým akcionárom, ktorých mená alebo názvy ku dňu poslania oznámenia figurujú ako
mená akcionárov v registri účastníkov (akcionárov) Spoločnosti a ktorí majú
hlasovacie právo na tomto zhromaždení; a
(b)
ostatným riaditeľom.
7.4.
Riaditeľ, ktorý zvoláva zhromaždenie akcionárov, môže stanoviť ako dátum záznamu o určení
akcionárov, ktorí sú oprávnení hlasovať na zhromaždení, deň odoslania oznámenia o zhromaždení,
alebo iný deň uvedený v oznámení, ktorý ale nesmie predchádzať dňu, ktorým je datované oznámenie.
7.5.
Zhromaždenie akcionárov, ktoré prebahlo v rozpore s oznamovacou povinnosťou, sa považuje
sa platné, ak držitelia najmenej 90% hlasov vo všetkých záležitostiach preberaných zhromaždením,
odmietnú zaslanie oznámenia o zhromaždení; na tento účel sa prítomnosť akcionárа na zhromaždení
bude považovať za jeho odmietnutie dodržať požiadavku zaslania oznámenia o konaní zhromaždenia
vo vzťahu ku všetkým akciám, ktoré vlastní.
7.6.
Neúmyselné nepredloženie riaditeľom, ktorý zvoláva zhromaždenie, oznámenia o konaní
zhromaždenia akcionárovi alebo inému riaditeľovi, alebo skutočnosť neobdržania akcionárom alebo
iným riaditeľom tohto oznámenia, neovplyvňuje právoplatnosť zhromaždenia.
7.7.
Akcionára môže na zhromaždení akcionárov zastupovať jeho splnomocnený zástupca
konajúci na základe plnej moci, ktorý sa môže vyjadrovať, zúčastňovať sa prerokovania otázok
a hlasovať v mene zastupovaného akcionárа.
7.8.
Doklad potvrdzujúci vymenovanie splnomocneného zástupcu (plná moc) sa predkladá
v mieste určenom pre zhromaždenie, ešte pred jeho začiatkom rokovania, na ktorom mieni hlasovať
splnomocnená osoba uvedená v predmetnom doklade. V oznámení o konaní zhromaždenia môže byť
uvedené alternatívne alebo dodatočné miesto alebo čas, kde a kedy má byť prítomný splnomocnený
zástupca.
7.9.
Doklad potvrdzujúci vymenovanie splnomocneného zástupcu, sa vyhotovuje podľa tohto
vzoru, alebo v inej podobe schválenej riaditeľmi, alebo v podobe akceptovateľnej pre predsedu
zhromaždenia a je vnímaný ako náležite potvrdenie zámeru akcionárа, ktorý si zástupcu splnomocnil.
[Názov Spoločnosti]
Súc
akcionárom
hore
uvedenej
Spoločnosti,
TÝMTO
SPLNOMOCŇUJEM/SPLNOMOCŇUJEME
..............................,
trvale
bytom:
..........................., alebo v prípade jeho neprítomnosti......................, trvale bytom:
.........................., ako môjho/nášho splnomocneného zástupcu hlasovať v mojom/našom
mene na zhromaždení akcionárov, ktoré sa uskutoční dňa ................, ako aj na akomkoľvek
preloženom rokovaní tohto zhromaždenia.
(Tu sa uvádzajú akékoľvek obmedzenia pri hlasovaní.)
Podpísané dňa ............ 20..
Akcionár
7.10. Nasledujúce ustanovenia platia v prípadoch, keď akcie sú predmetom spoluvlastníctva:

(a)
ak dve alebo viaceré osoby sú spoluvlastníkmi akcií, každá z nich má právo osobnej
účasti alebo v zastúpení právoplatným splnomocnencom na zhromaždení akcionárov a môže
na tomto zhromaždení vystupovať ako akcionár Spoločnosti;
b) ak iba jeden zo spoluvlastníkov akcie je prítomný na zhromaždení osobne alebo v zastúpení
oprávneným splnomocnencom, môže hlasovať v mene všetkých spoluvlastníkov tejto akcie; a
c) ak dvaja alebo viacerí spoluvlastníci sú prítomní na zhromaždení osobne alebo v zastúpení
oprávnenými splnomocnencami, hlasujú ako jedna osoba.
7.11. Akcionár sa považuje za prítomného a zúčastneného na zhromaždení akcionárov, ak sa
zúčastní prostredníctvom telefonického spojenia alebo iných elektronických komunikačných
prostriedkov, za podmienky, že všetci akcionári alebo ich oprávnení zástupcovia, ktorí sa zúčastnili na
zhromaždení, sa navzájom počujú.
7.12. Zhromaždenie akcionárov sa považuje za náležite organizované a právomocné, keď na
začiatku zhromaždenia je na ňom osobne alebo v zastúpení oprávnených splnomocnencov prítomných
najmenej 50% hlasov akcií, ktoré majú hlasovacie právo pri rozhodovaní akcionárov v otázkach, ktoré
sa majú na zhromaždení preberať. Kvórum môže tvoriť aj jediný akcionár alebo jeho oprávnený
zástupca; v tom prípade môže táto osoba rozhodnúť v mene akcionárov, а vyjadrenie tejto osoby, ktoré
je, ak táto osoba koná v zastúpení oprávneným splnomocnencom, doložené kópiou plnej moci,
predstavuje platné a legitímne rozhodnutie akcionárov Spoločnosti.
7.13. Ak v priebehu dvoch hodín od stanoveného začiatku hromaždenia sa na zhromaždení
nevytvorí požadované kvórum, toto zhromaždenie, ak bolo zvolané na žiadosť akcionárov, musí byť
zrušené; v akomkoľvek inom prípade sa považuje za odložené a prekladá sa na nasledujúci pracovný
deň na území jurisdikcie, v ktorej sa malo konať prvotné zhromaždenie, v tom istom čase a na tom
istom mieste, alebo v inom čase a na inom mieste na výber riaditeľov. Ak na preloženom zhromaždení
sa v priebehu jednej hodiny od stanoveného začiatku, je prítomná osobne alebo v zastúpení
oprávnenými splnomocnencami najmenej polovica hlasov, ktoré patria akciám, alebo každej triede,
alebo série akcií s hlasovacím právom pri prijatí rozhodnutí, ktoré sa prerokúvajú na zhromaždení,
tieto prítomné na zhromaždení osoby budú tvoriť kvórum. Ak však počet prítomných na zhromaždení
osôb bude menší, takéto zhromaždenie sa musí zrušiť.
7.14. Na každom zhromaždení akcionárov predsedá predseda rady riaditeľov. Ak Spoločnosť nemá
predsedu rady riaditeľov alebo ak predseda rady riaditeľov nie je prítomný na zhromaždení, prítomní
akcionári si musia zvoliť predsedu zhromaždenia z vlastných radov. Ak z nejakého dôvodu akcionári
nie sú schopní zvoliť predsedu zhromaždenia, osoba, ktorá zastupuje najväčší počet akcií s hlasovacím
právom a je prítomná na zhromaždení osobne alebo v zastúpení oprávneným splnomocnencom
konajúcim na základe náležite vystaveného dokladu, bude predsedať zhromaždeniu. V prípade, ak táto
osoba z nejakých dôvodov odmietne predsedať, jej miesto obsadí najstarší akcionár – fyzická osoba,
alebo jeho oprávnený zástupca prítomný na zhromaždení.
7.15. Predseda môže so súhlasom zhromaždenia preložiť akékoľvek zhromaždenie na iný čas a iné
miesto, avšak sa na takto preloženom zhromaždení nebudú prerokúvať žiadne iné otázky okrem tých,
ktoré neboli prerokované alebo ku ktorým sa nedostalo prvotné zhromaždenie, náhradou za ktoré bolo
zvolané preložené zhromaždenie.
7.16. Na každom zhromaždení akcionárov predseda zhromaždenia je zodpovedný za prijatie
rozhodnutia takým spôsobom, aký považuje za nutný a účelný, bez ohľadu na to, či bolo prijaté nejaké
uznesenie, ktoré sa diskutovalo, alebo nie; jeho výsledné rozhodnutie sa musí vyhlásiť zhromaždeniu
a zaznamenané do zápisnice zhromaždenia. Ak bude mať predseda zhromaždenia akékoľvek
pochybnosti ohľadom výsledku hlasovania v akejkoľvek záležitosti, ktorá sa diskutovala, je oprávnený
požiadať o menovité hlasovanie, aby sa zrátali všetky hlasy podané pri prijatí tohto uznesenia. Avšak v
prípade, ak predseda nepožaduje menovité hlasovanie, ktorýkoľvek akcionár, prítomný na
zhromaždení osobne alebo v zastúpení oprávneným splnomocnencom, ktorý má výhrady voči

vyhlásenému predsedom výsledku ktoréhokoľvek hlasovania, môže ihneď po vyhlásení tohto
výsledku požadovať menovité hlasovanie v tejto záležitosti, а predseda zhromaždenia musí jeho
požiadavke vyhovieť a dať hlasovať menovite. Ak sa na ktoromkoľvek zhromaždení konalo menovité
hlasovanie, výsledky tohto hlasovania musia byť náležité vyhlásené zhromaždeniu a zaznamenané v
zápisnici.
7.17. Predmetom tohto bodu sú osobitné podmienky vymenovania zástupcov osôb iných ako
fyzické osoby, ktoré stanovuje zákon príslušnej jurisdikcie. Predložením splnomocňujúcich
dokumentov zástupca potvrdzuje existenciu tejto právnickej osoby. V prípade pochybností sa riaditelia
môžu obrátiť na akúkoľvek kvalifikovanú osobu pre právne poradenstvo, a až do okamihu, kým
nebude prijaté alebo obdržané uznesenie súdu príslušnej jurisdikcie o opaku, riaditelia sa môžu
spoľahnúť a konať na základe výsledku získaného právneho stanoviska bez preloženia akejkoľvek
zodpovednosti na ktoréhokoľvek z akcionárov alebo na samotnú Spoločnosť.
7.18. Akákoľvek osoba, okrem fyzickej osoby – akcionára Spoločnosti, môže na základe uznesenia
svojich riaditeľov alebo iného riadiaceho orgánu splnomocniť fyzickú osobu, ktorú považuje za
potrebné, zastupovať ju na akomkoľvek zhromaždení akcionárov Spoločnosti alebo vlastníkov
ktorejkoľvek triedy akcií Spoločnosti. Takto splnomocnená fyzická osoba bude mať nárok na
uplatnenie tých istých práv a právomocí v mene zastupovaného akcionárа, ktoré by tento akcionár
mohol uplatniť aj sám, kedy bol akcionárom Spoločnosti – fyzickou osobou.
7.19. Predseda ktoréhokoľvek zhromaždenia, na ktorom bol podaný hlas oprávneným zástupcom
alebo v mene akejkoľvek osoby, ktorá nie je fyzickou osobou, môže požadovať predložiť notársky
overenú kópiu dokladu o vymenovaní dotyčného splnomocnenca alebo doložiť právomocí osoby
zastupujúcej akcionárа, ktorý nie je fyzickou osobou, do 7 dní od vyslovenia požiadavky. Ak
požadované dokumenty nebudú predložené v uvedenom termíne, hlasy podané týmto
splnomocnencom sa nebudú počítať pri rozhodovaní.
7.20. Riaditelia Spoločnosti môžu byť prítomní a vystupovať na ktoromkovek zhromaždení
akcionárov Spoločnosti, ako aj na akýchkoľvek jednotlivých zhromaždeniach vlastníkov akcií
akejkoľvek triedy alebo série akcií Spoločnosti.
7.21. Úkony, na ktoré sú akcionári oprávnení na zhromaždení, sa tiež môžu robiť formou
písomného rozhodnutia akcionárov schváleného všetkými akcionármi bez toho, aby sa vyžadovalo
akékoľvek oznámenie. Ak však nejaké rozhodnutie akcionárov bolo prijaté inak, než na základe
jednohlasného písomného súhlasu všetkých akcionárov, kópia tohto rozhodnutia sa musí bezodkladne
poslať všetkým akcionárom, ktorí neposkytli svoj súhlas s týmto rozhodnutím. Súhlas sa môže
poskytovať formou exemplárov, pričom každý exemplár môže podpísať jeden alebo viacerí akcionári.
Ak sa súhlas poskytuje v jednom alebo niekoľkých exemplároch, a exempláre majú rôzne dátumy,
takéto rozhodnutie nadobúda platnosť od skoršieho dátumu, ku ktorému osoby vlastniace podľa akcií
počet hlasov postačujúci na prijatie rozhodnutia akcionárov, odsúhlasili rozhodnutie prostredníctvom
podpísaných exemplárov.
8. RIADITELIA
8.1. Prvých riaditeľov Spoločnosti vymenúva prvý registrovaný konateľ Spoločnosti v priebehu 6
mesiacov od registrácie Spoločnosti; neskôr sa riaditelia volia na základe rozhodnutia akcionárov
alebo uznesení riaditeľov. Ak ešte predtým, ako Spoločnosť získa účastníkov, všetci riaditelia
Spoločnosti vymenovaní registrovaným konateľom, abdikujú, zomrú alebo iným spôsobom ukončia
svoju existenciu, konateľ môže vymenovať jednu alebo viacerých osôb zRiaditeľov Spoločnosti.
8.2. Žiadna osoba nemôže byť vymenovaná zRiaditeľa, dočasného zástupcu riaditeľa,
námestníkRiaditeľa alebo rezervného riaditeľa Spoločnosti, ak neposkytne písomný súhlas
s pôsobením vo funkcii riaditeľa, dočasného zástupcu riaditeľa, námestníkRiaditeľa alebo rezervného
riaditeľa.

8.3. V súlade s ustanoveniami bodu 8.1 minimálny povolený počet riaditeľov Spoločnosti je jeden,
maximálny počet nie je stanovený.
8.4. Každý riaditeľ obsadzuje túto funkciu v priebehu rovnakého obdobia (ak je), ktoré sa stanoví na
základe rozhodnutia akcionárov alebo uznesení riaditeľov o jeho vymenovaní, alebo doživotne, do
dobrovoľnej abdikácie alebo prepustenia pred vypršaním uvedenej doby, podľa toho, čo nastane skôr.
Ak nebude pri vymenovaní riaditeľa stanovený termín jeho pôsobenia v tejto funkcii, bude riaditeľ
vykonávať svoje povinnosti riaditeľa v priebehu neurčitého obdobia buď doživotne, alebo do
abdikácie, alebo odvolania.
8.5. Riaditeľ môže byť odvolaný z funkcie:
(a)
s uvedením alebo bez uvedenia dôvodu, v súlade s rozhodnutím akcionárov prijatým na
zhromaždení akcionárov, ktoré bolo zvolané za účelom prerokovania otázky prepustení riaditeľa,
alebo jeho uvoľnenia z funkcie, alebo za účelom, ktorý zahŕňa, okrem iného, prerokovanie otázky
prepustení riaditeľa, alebo jeho uvoľnenia z funkcie, alebo na základe písomného uznesenia najmenej
75%, ktoré patria akciám Spoločnosti s hlasovacím právom; alebo
(b)
s uvedením dôvodu na základe uzneseníRiaditeľov prijatého na zhromaždení riaditeľov, ktoré
bolo zvolané kvôli odvolaniu z funkcie riaditeľa alebo iným záležitostiam, ktoré zahŕňajú odvolanie
riaditeľa.
8.6.
Riaditeľ môže dobrovoľne abdikovať na svoju funkciu prostredníctvom zaslania Spoločnosti
písomnej abdikácie na vlastnú žiadosť. Táto abdikácia nadobúda platnosť od obdržania
Spoločnosťou príslušného oznámenia alebo od neskoršieho dátumu uvedeného v oznámení.
Riaditeľ je okamžité prepustený z funkcie, ak nemôže alebo je zbavený práva na obsadenie tejto
funkcie v súlade s ustanoveniami Zákonа.
8.7.
Riaditelia sú oprávení kedykoľvek vymenovať akúkoľvek osobu do funkcie riaditeľa
Spoločnosti alebo s cieľom obsadenia vakantného miesta, alebo ako ďalšeho riaditeľa k už
existujúcim riaditeľom Spoločnosti. Ak riaditelia menujú nejakú osobu zRiaditeľa s cieľom
obsadenia vakantného miesta, doba platnosti jeho právomocí nesmie prekročiť zvyšnú dobu
zotrvania vo funkcii, ktorá zostala nevyužitá, keď predchádzajúci riaditeľ opustil svoju funkciu.
8.8.
FunkciRiaditeľa sa uvoľní, ak riaditeľ zomrie, alebo z iných dôvodov opustí svoje miesto,
alebo prestáva plniť svoje povinnosti ešte pred vypršaním platnosti svojich funkčných
kompetencií.
8.9.
Ak Spoločnosť má iba jedného akcionára, ktorý je fyzickou osobou, a tento akcionár je navyše
jediným a výhradným riaditeľom Spoločnosti, takýto výhradný akcionár/riaditeľ môže písomne
menovať osobu oprávnenú obsadiť funkciu riaditeľa Spoločnosti v súlade so Zákonom, za
rezervného riaditeľa Spoločnosti, ktorý bude konať namiesto výhradného riaditeľa v prípade jeho
úmrtia.
8.10. Vymenovanie osoby Spoločnosťou za rezervného riaditeľa stráca platnosť, ak:
(a) ešte pred umŕtím výhradného akcionárа/riaditeľa, ktorý ju menoval,
(iii)
táto osoba na vlastnú žiadosť abdikuje na funkciu rezervného
riaditeľa, alebo
(iv)
výhradný akcionár/riaditeľ písomne odvolá svoje vymenovanie; alebo
(b) výhradný akcionár/riaditeľ, ktorý ju menoval, z nejakého inéh dôvodu okrem
úmrtia stráca status výhradného akcionárа/riaditeľa.
8.11. Spoločnosť vedie register riaditeľov, v ktorom sú obsiahnuté nasledovné údaje:
(a)
mená, názvy a adresy osôb, ktoré sú riaditeľmi Spoločnosti alebo ktoré boli vymenované za
rezervných riaditeľov Spoločnosti;
(b)
dátumy, kedy každá osoba, ktorej meno alebo názov sú zapísané do registra, bola menovaná
zRiaditeľa Spoločnosti alebo určená za rezervného riaditeľa Spoločnosti;
(c)
dátumy, kedy každá osoba, určená zRiaditeľa, stratila status riaditeľa Spoločnosti;

(d)
dátumy vypršania menovania akejkoľvek osoby určenej za rezervného riaditeľa Spoločnosti; a
(e)
iných informácií, ktoré sa môžu vyžadovať podľa Zákonа
8.12. Register riaditeľov môže byť vedený v ľubovoľnej forme schválenej riaditeľmi; ak sa však vedie
v magnetickej, elektronickej alebo inej forme určenej na zálohovanie údajov, Spoločnosť musí byť
schopná predložiť náležité potvrdenie o jeho obsahu. Ak sa riaditelia rozhodnú inak (a až do okamihu
takého rozhodnutia), magnetická, elektronická alebo iná forma zálohovania údajov predstavuje
originálny register riaditeľov Spoločnosti.
8.13. Riaditelia môžu na základe nimi prijatého uznesenia stanoviť výšku odmeny riaditeľom za
služby, ktoré Spoločnosti poskytujú v akejkoľvek inej profesionálnej oblasti.
8.14. Vlastníctvo akcií Spoločnosti nie je podmienkou, aby riaditeľ mohol obsadiť túto funkciu.
9. PRÁVOMOC RIADITEĽOV
9.1. Obchodná činnosť Spoločnosti sa bude uskutočňovať a jej záležitosti sa budú riešiť pod vedením,
riadením alebo kontrolou zo strany riaditeľov Spoločnosti. Riaditelia Spoločnosti majú všetky práva
a právomoce nutné pre riadenie, vedenie a dozor nad činnosťou a obchodmi Spoločnosti. Riaditelia
môžu hradiť všetky náklady a výdavky spojené so založením a registráciou tejto Spoločnosti
a predchádzajúcim obdobím; môžu tiež vykonávať a používať všetky práva a právomoci Spoločnosti,
ktoré v súlade s ustanoveniami Zákonа, alebo Zakladateľskej zmluvy, alebo týchto Stanov nepatria do
výhradnej kompetencie akcionárov.
9.2. Každý riaditeľ vykonáva svoje práva a uplatňuje svoje právomoci s náležitými cieľmi a nesmie
konať alebo dávať Spoločnosti súhlas na takú činnosť, ktorá je v rozpore s ustanoveniami
Zakladateľskej zmluvy, týchto Stanov alebo Zákonа. Každý riaditeľ pri uplatnení svojich právomocí
alebo plnení svojich povinností musí konať čestne a svedomito, v najlepšom záujme Spoločnosti
podľa názoru riaditeľa.
9.3. Ak Spoločnosť je stopercentnou dcérskou spoločnosťou materskej Spoločnosti, riaditeľ
Spoločnosti môže pri výkone funkcii riaditeľa alebo pri uplatnení svojich právomocí konať
v najlepšom záujme materskej Spoločnosti na vlastné uváženia, nevynímajúc prípady, keď toto možno
nie je najlepšie z hľadiska záujmov tejto Spoločnosti.
9.4. Každý riaditeľ, ktorý je právnickou osobou, môže menovať akúkoľvek fyzickú osobu za svojho
splnomocneného zástupcu pre to, aby ho táto osoba zastupovala na zhromaždeniach riaditeľov pri
podpísaní súhlasov, písomných uznesení alebo pre rozhodovanie v iných záležitostiach.
9.5. Osoby zotrvávajúce vo funkcii riaditeľa môžu konať nezávisle od toho, či je v ich príslušnej
spoločnosti vakantné miesto.
9.6. Riaditelia môžu na základe uznesení riaditeľov vykonávať a uplatňovať všetky práva a právomoci
Spoločnosti v prevzatí pohľadávok, povinností alebo ďalších záväzkov, ako aj poskytovať zaistenie
pohľadávok, povinností alebo ďalších záväzkov tak priamo samotnej Spoločnosti, ako aj akejkoľvek
tretej osoby.
9.7. Všetky šeky, jednoduché zmenky, traty, cudzie zmenky a ďalšie finančné a úverové nástroje vo
voľnom obehu, ako aj všetky príkazy na vyplatenie finančných prostriedkov získaných Spoločnosťou,
musia byť podpísané, vydané, akceptované, indosované alebo iným spôsobom vybavené podľa
situácie tak, ako to stanoví príslušné uznesenie riaditeľov.
10. ČINNOSŤ RIADITEĽOV
10.5. Každý riaditeľ Spoločnosti môže zvolať zhromaždenie riaditeľov zaslaním písomného
oznámenia všetkým ostatným riaditeľom Spoločnosti.
10.6. Riaditelia Spoločnosti alebo akýkoľvek výbor riaditeľov Spoločnosti sa môže zísť za účelom
rokovania v takom čase, takým spôsobom a na takom mieste, tak na území, ako aj mimo
územia Britských Panenských ostrovov, ktoré riaditelia považujú za nutné alebo účelné.
10.7. Riaditeľ sa považuje za prítomného na zhromaždení riaditeľov, ak sa zúčastní na zhromaždení
prostredníctvom telefonického spojenia alebo s poocou iných elektronických komunikačných
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prostriedkov za podmienky, že sa všetci riaditelia zúčastnení na zhromaždení môžu navzájom
počuť.
Riaditeľ má nárok na zaslanie oznámenia o konaní zhromaždení riaditeľov najneskôr 3 dni
pred dátumom jeho konania, avšak zhromaždenie riaditeľov uskutočnené bez doručenia
oznámenia o jeho konaní v 3-dňovom predstihu všetkým riaditeľom, sa považuje za platné, ak
všetci na ňom prítomní riaditelia s hlasovacím právom na zhromaždení odmietli zaslanie
oznámenia o konaní zhromaždenia; v tomto zmysle bude prítomnosť riaditeľa na zhromaždení
znamenať vzdanie sa nároku na obdržanie oznámenia zo strany dotknutého riaditeľa.
Neúmyselné nedoručenie oznámenia o konaní zhromaždení riaditeľovi alebo skutočnosť, že
riaditeľ neobdržal oznámenie o jeho konaní, neovlyvňujú platnosť zhromaždenia a jeho
zákonnú silu.
Riaditeľ Spoločnosti („Menujúci riaditeľ“) môže vymenovať akéhokoľvek iného riaditeľa
alebo akúkoľvek inú osobu, ktorá spĺňa požiadavky a má právo na vymenovanie zRiaditeľa,
resp. osoby dočasne plniace funkciu Menujúceho riaditeľa alebo jeho zástupcu. V tom prípade
osoba, dočasne plniaca funkciu riaditeľa, bude uplatňovať všetky práva a právomoci
Menujúceho riaditeľa a plniť jeho povinnosti v časti rozhodovaniRiaditeľov v neprítomnosti
Menujúceho riaditeľa.
Menovanie a zrušenie právomocí osoby, dočasne plniacej funkciu riaditeľa, sa musí realizovať
písomne. Menujúci riaditeľ musí písomne oznámiť Spoločnosti o menovaní a zrušení
právomocí osoby, ktorá plní jeho funkciu, v čo najkratšom odôvodnenom a reálnom termíne.
Osoba, dočasne plniaca funkciu riaditeľa, má rovnaké práva a právomoci, ako Menujúci
riaditeľ, vo vzťahu k akémukoľvek zhromaždeniu riaditeľov a akémukoľvek uzneseniu,
prijatému písomne a rozposlanému riaditeľom za účelom získania ich písomného súhlasu.
Osoba, dočasne plniaca funkciu riaditeľa, nie je oprávnená menovať inú osobu za svojho
zástupcu alebo zástupcu Menujúceho riaditeľa. Osoba, dočasne plniaca funkciu riaditeľa,
nekoná ako agent a konateľ Menujúceho riaditeľa.
Menujúci riaditeľ môže kedykoľvek podľa vlastného uváženia odobrať právomoci ním
menovanej osobe dočasne plniacej funkciu riaditeľa. Dobrovoľné zrušenie právomocí
nadobúda platnosť od vystavenia písomného upovedomenia Spoločnosti o zrušení týchto
právomocí. Práva a právomoci osoby dočasne plniacej funkciu Menujúceho riaditeľa, sa
automaticky rušia v prípade úmrtia Menujúceho riaditeľa alebo v prípade, ak Menujúci
riaditeľ z nejakého dôvodu stratí status riaditeľa.
Zhromaždenie riaditeľov sa považuje za náležite zvolané a právoplatné vo všetkých zmysloch,
ak na začiatku zhromaždenia je na ňom osobne alebo v zastúpení splnomocnencov prítomná
najmenej polovica celkového počtu riaditeľov, ktorých minimálny počet je 2.
Ak Spoločnosť má iba jedného riaditeľa, ustanovenia týchto Stanov ohľadom zvolania
zhromaždení riaditeľov sa neuplatňujú, a tento jediný (výhradný) riaditeľ má všetky práva a
právomoci na zastupovanie a konanie v mene Spoločnosti vo všetkých záležitostiach, ktoré
podľa Zákonа, alebo Zakladateľskej zmluvy, alebo týchto Stanov neprislúchajú priamo
akcionárom Spoločnosti. Namiesto spísania zápisnice zhromaždenia výhradný riaditeľ musí
písomne vyhotoviť a podpísať protokol alebo memorandum vo všetkých otázkach, ktoré si
vyžadujú uznesenie riaditeľov. Tento protokol alebo memorandum bude postačujúcim
dôkazom a potvdením prijatia uznesenia na všetky účely.
Riaditelia môžu vymenovať riaditeľa za predsedu rady riaditeľov. Na zhromaždeniach
riaditeľov, na ktorých je prítomný predseda rady riaditeľov, vystupuje ako predseda
zhromaždenia. V prípade absencie v Spoločnosti predsedu rady riaditeľov alebo v prípade jeho
neprítomnosti na niektorom konkrétnom zhromaždení, prítomní na zhromaždení riaditelia
musia zvoliť jedného z prítomných riaditeľov za predsedu zhromaždenia.

10.14. Úkon, ktorý môžú vykonať riaditelia alebo výbor riaditeľov na zhromaždení, môže sa vykonať
aj na základe uznesení riaditeľov alebo rozhodnutia výboru riaditeľov, písomne odsúhlaseného
a schváleného všetkými riaditeľmi alebo všetkými členmi výboru riaditeľov podľa situácie,
bez požiadavky rozposlania akéhokoľvek oznámenia. Súhlas alebo akceptácia sa môže
realizovať per rollam v podobe exemplárov, pričom každý exemplár podpisuje jeden alebo
viacerí riaditelia. Ak sa súhlas alebo akceptácia predkladá v jednom alebo v niekoľkých
exemplároch a v exemplároch figurujú odlišné dátumy, rozhodnutie nadobúda platnosť dňom
vyjadrenia súhlasu alebo akceptácie príslušného rozhodnutia posledným z riaditeľov
podpisujúcich exempláre.
11. VÝBORY
11.6. Riaditelia môžu na základe uznesení riaditeľov vymenovať a zriadiť jeden alebo niekoľko
výborov, z ktorých každý bude pozostávať z jedného alebo niekoľkých riaditeľov, a delegovať
jedno alebo niekoľko z ich práv a právomocí, vrátane oprávnenia používať pečiatku
Spoločnosti, určitému výboru.
11.7. Riaditelia nie sú oprávnení delegovať výboru riaditeľov akékoľvek stanovené práva a
kompetencie.
11.8. Výbor riaditeľov s povolením vyjadreným v rozhodnutí riaditeľov, ktorí vymenovali a zriadili
tento výbor, alebo v nasledujúcom uznesení riaditeľov, môže zriadiť a vymenovať podvýbor
a delegovať tomuto podvýboru právomoci udelené danému výboru.
11.9. Rokovací poriadok a pracovný harmonogram každého výboru riaditeľov zloženého z 2 alebo
viacerých riaditeľov sa upravuje s prihliadnutím na potrebné zmeny ustanoveniami týchto
Stanov platnými pre pracovný harmonogram riaditeľov, za podmienky, že tieto ustanovenia
neboli nahradené akýmikoľvek ustanoveniami prijatými na základe uznesení riaditeľov, ktorí
daný výbor zriadili.
11.10. Ak riaditelia delegujú svoje právomoci výboru riaditeľov, v každom prípade zostávajú
zodpovední za vykonanie a uplatnenie týchto právomocí uvedeným výborom, iba ak sa
nenazdávajú z rozumných dôvodov kedykoľvek pred začiatkom uplatnenia týchto právomocí,
že výbor by mohol uplatniť tieto právomoci v súlade s povinnosťami vyplývajúcimi pre
riaditeľov Spoločnosti zo Zákonа.
12. FUNKCIONÁRI A KONATELIA
12.1. Spoločnosť môže na základe uznesení riaditeľov vymenovať funkcionárov Spoločnosti, pokiaľ
to bude uznané za potrebné a účelné. Funkcionári plnia povinnosti, ktoré im boli pridelené pri
vymenovaní. Akékoľvek zmeny v ich pracovnej náplni musia byť schválené uznesením riaditeľov.
12.2. Výška odmeny všetkých funkcionárov sa stanovuje na základe uznesení riaditeľov.
12.3. Funkcionári budú obsadzovať svoje funkcie až do náležitého zvolenia a udelenia príslušných
právomocí ich nástupcom, avšak akýkoľvek zvolený alebo menovaný riaditeľmi funkcionár môže byť
kedykoľvek odvolaný z funkcie na základe uzneseníRiaditeľov, tak s uvedením dôvodu odvolania, ako
aj bez uvedenia dôvodu. Ktorákoľvek vakantná funkcia v Spoločnosti môže byť obsadená v súlade s
uznesením riaditeľov.
12.4. Riaditelia môžu, na základe uznesení riaditeľov, menovať akúkoľvek osobu, vrátane osoby,
ktorá je riaditeľom, za konateľa Spoločnosti.
12.5. Konateľ Spoločnosti disponuje takými právami riaditeľov, vrátane práva na použitie pečiatky,
ktoré vyplývajú zo Stanov alebo uznesení riaditeľov o menovaní agentа alebo konateľa, s tou
výnimkou, že žiadny konateľ nie je oprávnený:
(a)
určovať právomoc;
(b)
meniť registrované sídlo alebo konateľa;
(c)
určovať odmeny riaditeľom; alebo
(d)
udeľovať Spoločnosti povolenie na pokračovanie v činnosti ako apoločnosti registrovanej

podľa zákona v jurisdikcii mimo územia Britských Panenských ostrovov.
12.6. Uznesenie riaditeľov o menovaní konateľa môže konateľa oprávniť k vymenovaniu jedného
alebo niekoľkých zástupcov alebo predstaviteľov v rámci prenosu plnej moci, aby uplatnili určité
alebo všetky právomoci udelené konateľovi priamo Spoločnosťou.
12.7. Riaditelia môžu odvolať Spoločnosťou určeného konateľa z funkcie, môžu tiež odvolať alebo
zmeniť rozsah jeho oprávnení.
13. KONFLIKT ZÁUJMOV
13.4. Riaditeľ Spoločnosti je povinný ihneď po tom, ako sa dozvie o tom, že je akýmkoľvek
spôsobom zainteresovaný do obchodu realizovaného alebo uzatváraného Spoločnosťou, oznámiť
o charaktere svojho zaujatia všetkým ostatným riaditeľom Spoločnosti.
13.5. Na účely plnenia ustanovení bodu 13.1 týchto Stanov, poskytnutie všetkým ostatným
riaditeľom informácie o tom, že riaditeľ je akcionárom, účastníkom, riaditeľom alebo funkcionárom z
radov riadiaceho výkonného personálu inej inštitúcie alebo má fiduciárny vzťah k tejto inštitúcii alebo
ku konkrétnej fyzickej osobe a tým sa má považovať za zainteresovaného do každého obchodu, ktorý
sa môže uzavrieť s touto inštitúciou alebo fyzickou osobou už po dátume uzavretia alebo poskytnutia
informácií, je postačujúcim prehlásením o zaujatosti voči príslušnému obchodu.
13.6. Riaditeľ Spoločnosti zainteresovaný do obchodu, ktorý sa uzavrel alebo sa uzatvára
Spoločnosťou, môže:
(a)
hlasovať v otázkach, ktoré majú vzťah k danénu obchodu;
(b)
zúčastňovať sa na zhromaždení riaditeľov, na ktorom sa prerokúva otázka súvisiaca
s daným obchodom, a byť zarátaný medzi prítomných na zhromaždení riaditeľov za účelom
určenia kvóra; a
(c)
podpisovať dokument v mene Spoločnosti alebo realizovať akékoľvek iné úkony z
pozície riaditeľa v súvislosti s obchodom, a, v súlade so Zákonom, nie je povinný z dôvodu
obsadenia svojej funkcie podávať Spoločnosti správy, či získa z tohto obchodu nejakú
výhodu; žiadny podobný obchod rovnako nemôže byť odmietnutý na základe akejkoľvek
podobnej zaujatosti alebo výhody.
14. ODŠKODNENIE
14.1. S prihliadnutím na obmedzenia vyplývajúce z ustanovení týchto Stanov, Spoločnosť je povinná
hradiť všetky náklady, vrátane súdnych trov a honoráru zákonných zástupcov, ako aj zbavovať
zodpovednosti voči všetkým súdnym rozhodnutiam, pokutám a sumám zaplateným pre vyrovnanie
opodstatnených výdavkov v súvislosti so súdnym alebo správnym konaním alebo vyšetrovaním
akejkoľvek osobe, ktorá:
(а) je alebo bola, resp. môže sa stať stranou nejakého očakávaného, rozbehnutého alebo ukončeného
procesného konania, či už civilného, trestného, správneho alebo vyšetrovacieho, na základe
skutočnosti, že osoba je alebo bolRiaditeľom Spoločnosti; alebo
(b) na žiadosť Spoločnosti koná alebo konala ako riaditeľ Spoločnosti alebo na akejkoľvek inej
pozícii, resp. koná alebo konala za a v mene inej Spoločnosti alebo partnerstva, združenia, spoločného
podniku, trustu alebo iného podniku.
14.10. Záruky odškodnenia a zbavenia zodpovednosti stanovené ods. 14.1 týchto Stanov, sa
uplatňujú iba za podmienky, že osoba, о ktorú ide v ustanovení, konala čestne a zodpovedne
v najlepšom záujme Spoločnosti, a v prípade začatia trestného stíhania osoba opodstatnene nemala
dôvod si myslieť, že jej konanie je protizákonné.
14.11. V zmysle ods. 14.2 týchto Stanov a bez akýchkoľvek obmedzení sRiaditeľ považuje za
konajúceho v najlepšom záujme Spoločnosti, ak koná v najlepšom záujme materskej Spoločnosti
v prípadoch obsiahnutých v ustanoveniach ods. 9.3.
14.12. Uznesenie riaditeľov o tom, či osoba konala čestne a zodpovedne a či sledovala najlepší
záujem Spoločnosti, ako aj o tom, či mala osoba dôvod si myslieť, že jej konanie je protizákonné, za

podmienky stanovenej absencie podvodu, je vo všetkých zmysloch postačujúce na účely plnenia
týchto Stanov, iba ak sa nevyskytnú sporné otázky právneho charakteru.
14.13. Ukončenie alebo zastavenie akéhokoľvek procesného konania prostredníctvom akéhokoľvek
súdneho rozhodnutia, uznesenia, príkazu, dohody, rozsudku, resp. úplného alebo čiastočného
odvolania žaloby, samo osebe nevytvára prezumpciu toho, že osoba nekonala čestne i zodpovedne a
v najlepšom záujme Spoločnosti, alebo že osoba chápala a mala opodstatnený dôvod si myslieť, že jej
konanie je protizákonné.
14.14. Náklady, vrátane súdnych trov a honoráru zákonných zástupcov, ktoré riaditeľ znášal pri
obhajobe z pozície odporcu/obžalovaného v rámci akéhokoľvek súdneho, správneho alebo
vyšetrovacieho konania, môže uhradiť Spoločnosť ešte pred prijatím definitívneho uznesenia v danom
konaní na základe čestného prehlásenia, vystaveného riaditeľom alebo v jeho mene, v ktorom sa
zaväzuje uhradiť uvedenú čiastku v prípade, ak sa v závere konania uznesie, že riaditeľ nemá nárok na
odškodnenie a úhradu Spoločnosťou jeho nákladov v súlade s ustanoveniami bodu 14.1 týchto Stanov.
14.15. Náklady, vrátane súdnych trov a honoráru zákonných zástupcov, ktoré znášal bývalý riaditeľ
Spoločnosti z pozície odporcu/obžalovaného v rámci akéhokoľvek súdneho, správneho alebo
vyšetrovacieho konania, môže uhradiť Spoločnosť ešte pred prijatím definitívneho uznesenia v danom
konaní na základe čestného prehlásenia, vystaveného bývalým riaditeľom alebo v jeho mene, v ktorom
sa zaväzuje uhradiť uvedenú čiastku v prípade, ak sa v závere konania uznesie, že bývalý riaditeľ
nemá nárok na odškodnenie a úhradu Spoločnosťou jeho nákladov v súlade s ustanoveniami bodu 14.1
týchto Stanov a za takých podmienok (ak sú), ktoré Spoločnosť uzná za vhodné.
14.16. Odškodnenie, záruka zbavenia zodpovednosti a zálohová úhrada nákladov podľa tohto bodu
nevylučuje akékoľvek iné práva, na ktoré osoba požadujúca odškodnenie alebo zálohovú úhradu
nákladov, môže mať nárok na základe akejkoľvek zmluvу, dohody, rozhodnutia akcionárov, uznesenia
nezainteresovaných riaditeľov alebo iného dokumentu, tak vo vzťahu k svojím úkonom v rámci svojej
funkcie, ako aj inej funkcie, ktorú môže daná osoba obsadzovať a súčasne zostávať riaditeľom
Spoločnosti.
14.17. V prípade, ak osoba uvedená v bode 14.1 týchto Stanov bola uznaná za nevinnú v procese
akéhokoľvek konania uvedeného v ustanoveniach bodu 14.1 týchto Stanov, táto osoba má nárok na
úhradu všetkých nákladov, vrátane súdnych trov a honoráru zákonných zástupcov, zbavuje sa
akejkoľvek zodpovednosti a hradia sa jej akékoľvek náklady spojené so všetkými súdnymi
rozhodnutiami, pokutami a ďalšími sumami zaplatenými pre vyrovnanie výdavkov, ktoré daná osoba
znášala v súvislosti so spomenutými konaniami.
14.7. 14.10. Spoločnosť môže poistiť, resp. zabezpečiť poistenie akejkoľvek osobe, ktorá je alebo
bolRiaditeľom, funkcionárom z radov riadiaceho výkonného personálu, alebo likvidátorom
Spoločnosti, alebo ktorá na žiadosť Spoločnosti koná alebo konala vo funkcii riaditeľa, funkcionára z
radov riadiaceho výkonného personálu alebo likvidátora Spoločnosti alebo akejkoľvek inej funkcii za
a v mene inej Spoločnosti, alebo partnerstva, spoločného podniku, trustu alebo iného podniku, vo
vzťahu k akýmkoľvek záväzkom vyplývajúcim pre danú osobu z funkcie nezávisle od toho, či má
alebo mala Spoločnosť právomoc hradiť tejto osobe ujmu a zbavovať ju zodpovednosti v rámci
dotknutých záväzkov v súlade s ustanoveniami týchto Stanov.
15. AGENDA
15.1. Spoločnosť bude viesť a archivovať v sídle svojho registrovaného konateľa nasledovné
dokumenty:
(a)
Zakladateľskú zmluvu a Stanovy;
(b)
register účastníkov alebo kópiu registrа účastníkov;
(c)
register riaditeľov alebo kópiu registrа riaditeľov; a
(d)
kópie všetkých oznámení a ďalších dokumentov poslaných Spoločnosťou do evidencie Správy
pre registráciu právnických osôb za posledných 10 rokov.s.

Kým a ak nebude riaditeľmi stanovené inak na základe uznesení riaditeľov, Spoločnosť je
povinná viesť originálny register účastníkov a originálny register riaditeľov v sídle konateľa
Spoločnosti.
15.3. Ak Spoločnosť archivuje iba kópiu registra účastníkov alebo kópiu registrRiaditeľov v sídle
registrovaného konateľa, je povinná:
(a)
v priebehu 15 dní od akejkoľvek zmeny urobenej v ktoromkoľvek z registrov, písomne
upovedomiť o tejto zmene svojho konateľa; a
(b)
poskytnúť konateľovi dokument v písomnej podobe s uvedením fyzickej adresy miesta, resp.
miest, kde sa archivuje originálny register účastníkov alebo originálny register riaditeľov.
15.4.
Spoločnosť bude evidovať a archivovať nasledujúce záznamy v sídle svojho konateľa
alebo na inom mieste, resp. miestach, na území alebo mimo územia Britských Panenských
ostrovov v súlade s uznesením riaditeľov:
(c)
zápisnice zo zhromaždení a rozhodnutia akcionárov a tých akcionárov, ktorí vlastnia
akcie Spoločnosti určitej triedy;
(d)
zápisnice zo zhromaždení a uznesení riaditeľov a výborov riaditeľov.
15.5. Ak akákoľvek originálna agenda uvedená v tomto bode, sa eviduje a archivuje na inom mieste
než je sídlo konateľa Spoločnosti, pričom sa miesto, kde sa vedie a archivuje takáto agenda,
mení, Spoločnosť je povinná oznámiť konateľovi fyzickú adresu nového umiestnenia agendy
Spoločnosti do 14 dní od zmeny jej umiestnenia.
15.6. Agenda, ktorú Spoločnosť vedie a archivuje v súlade s požiadavkami tohto bodu Stanov, musí
byť vyhotovená písomne buď úplne, alebo čiastočne v elektronickej podobe v súlade
s požiadavkami Zákonа o elektronických operáciách z roku 2001 v znení najnovších zmien a
doplnkov, ako aj v znení neskorších predpisov.
16. REGISTER ZÁLOŽNÝCH PRÁV
Spoločnosť uschováva v sídle svojho registrovaného agentа a konateľa register záložných práv, ktorý
obsahuje nasledujúce informácie o každej zálohe a ťarche, resp. inom zaťažení vytvorenom
Spoločnosťou:
(a)
dátum vzniku ťarchy;
(b)
stručný popis záväzku, ktorý je krytý zálohou;
(c)
stručný popis založeného majetku;
(d)
meno, názov a adresu poverovacieho správcu pre zaistenie, alebo v prípade jeho neprítomnosti
meno, názov a adresu záložného veriteľa;
(e)
iba ak záloha nie je zabezpečenín na doručiteľa, meno, názov a adresu záložného veriteľa; a
(f)
informácie o akomkoľvek zákaze alebo obmedzení stanovenom v dokumentе o vytvorení
zálohy vo vzťahu ku právomoci Spoločnosti vytvárať akúkoľvek budúcu zálohu, ktorá bude mať
prednosť alebo sa rovnať v prednosti existujúcej zálohe.
17. PEČIATKA
Spoločnosť má pečiatku, ktorá sa uschováva v sídle konateľa Spoločnosti. Spoločnosť môže mať
niekoľko pečiatok; odkazy na pečiatku v týchto Stanovách sú odkazmi na každú pečiatku, ktorá bude
náležitým spôsobom akceptovaná a schválená na základe uznesení riaditeľov. Riaditelia zabezpečia
bezpečnú úschovu pečiatky a zobrazenia jej odtlačku v registrovanom sídle Spoločnosti. Ak v tomto
dokumentе nie je vyslovene stanovené inak, pečiatka sa pri jej použití na akomkoľvek písomnom
dokumentе kontroluje a overuje podpisom ktoréhokoľvek riaditeľa alebo inej osoby aktuálne
oprávnenej na podobné úkony na základe uznesení riaditeľov. Kontrola sa môže robiť pred alebo po
opečiatkovaní, môže mať všeobecnú alebo konkrétnu povahu a vzťahovať sa na ľubovoľné množstvo
odtlačkov pečiatky. Riaditelia môžu zabezpečiť vyhotovenie odtlačku pečiatky v podobe faximile,
rovnako ako faximilné podpisy ktoréhokoľvek riaditeľa alebo oprávnenej osoby, ktoré sa môžu
zabezpečiť formou pečiatky alebo inými prostriedkami na akomkoľvek úradnom dokumentе a budú
15.2.

mať rovnakú silu a platnosť ako originálna pečiatka, ktorou by sa ošetril tento dokument s overením
podľa hore uvedeného postupu.
18. VYPLATENIE DIVIDEND
18.1. Riaditelia Spoločnosti môžu na základe uznesení riaditeľov povoliť vyplatenie a rozdelenie zisku
formou dividend v akejkoľvek výške, kedykoľvek a v rozsahu, ktorý uznajú za vhodný, ak sa
opodstatnene uistia o tom, že po takom vyplatení hodnota aktív Spoločnosti prevýši hodnotu jej pasív,
a Spoločnosť bude schopná sa včas vyrovnať v rozsahu pohľadávok podľa termínov ich splatnosti.
18.2. Dividendy sa môžu vyplácať v podobe financií, akcií alebo iného majetku.
18.3. Oznámeniе о vyplatení akýchkoľvek dividend, ktoré sa môžu vyplatiť, sa posiela každému
akcionárovi spôsobom určeným v čl. 20 týchto Stanov, а všetky dividendy, ktoré neboli vyžiadané v
priebehu 3 rokov od ich vyhlásenia k vyplateniu, sa môžu stornovať a odovzdať Spoločnosti ako jej
zisk na základe uznesení riaditeľov.
18.4. Spoločnosť neúročí vyhlásené, ale nevyplatené dividendy. Spoločnosť nevypláca dividendy z
vlastných akcií Spoločnosti odkúpených od jej akcionárov.
19. ÚČTOVNÍCTVO A AUDIT
19.8. Spoločnosť vedie takú agendu, ktorá postačí na zaznamenávanie a doloženie operácií
Spoločností, ako aj také účtovníctvo, ktoré umožní kedykoľvek čo najpresnejšie zistiť
finančnú situáciu Spoločnosti.
19.9. V pravidelných intervaloch môže Spoločnosť na základe rozhodnutia akcionárov požadovať
od riaditeľov, aby pripravili a predložili akcionárom na oboznámenie správu o ziskoch a
stratách a účtovnú bilanciu Spoločnosti. Správa o ziskoch a stratách a účtovná bilancia musia
byť zostavené tak, aby podávali hodnoverné a presné informácie o ziskoch a stratách
Spoločnosti za účtovné obdobie, аko aj hodnoverné a presné informácie o aktívach a pasívach
Spoločnosti ku dňu ukončenia príslušného účtovného obdobia.
19.10. Spoločnosť je oprávnená na základe rozhodnutia akcionárov požiadať audítorov o vykonanie
kontroly účtovníctva.
19.11. Prví audítori sa menujú uznesením riaditeľov, ďalší sa menujú na základe rozhodnutia
akcionárov alebo uznesení riaditeľov.
19.12. Audítori môžu byť akcionármi, ale nesmú byť riaditeľmi alebo inými funkcionármi z radov
riadiaceho výkonného personálu Spoločnosti počas obdobia výkonu funkcie.
19.13. Výška odmeny audítorom Spoločnosti sa môže určiť uznesením riaditeľov.
19.14. Audítori musia preveriť každú správu o ziskoch a stratách a účtovnú bilanciu, ktoré sa
následne predložia zhromaždeniu akcionárov Spoločnosti alebo budú iným spôsobom
doručené každému akcionárovi Spoločnosti, a vyhotoviť podľa výsledkov auditu písomnú
správu, v ktorej sa určí, či platia nasledujúce tvrdenia:
(3)
že správa o ziskoch a stratách a účtovná bilancia podľa ich názoru predstavujú
hodnoverné a presné informácie o ziskoch a stratách za príslušné účtovné obdobie, аko
aj o aktívach a pasívach Spoločnosti ku koncu tohto obdobia; a
(4)
že všetky informácie a vysvetlenia, o ktoré audítori požiadali, boli im poskytnuté.
19.11. Správa o audite sa prikladá k agende a vyhlasuje sa na zhromaždení akcionárov, na ktorom je
agenda prezentovaná Spoločnosti na prerokovanie alebo sa predkladá jej akcionárom iným
spôsobom.
19.12. Každý audítor Spoločnosti kedykoľvek má prístupové právo k účtovníctvu a účtovným
výkazom Spoločnosti. Každý audítor Spoločnosti je oprávnený požiadať od riaditeľov a
funkcionárov z radov riadiaceho výkonného personálu Spoločnosti také informácie a
vysvetlenia, ktoré uzná za potrebné pre náležitý výkon funkcie v pozícii audítorа Spoločnosti.
19.8. Audítori Spoločnosti sú oprávnení dostávať oznámenia o konaní zhromaždení a byť prítomní
na akýchkoľvek zhromaždeniach akcionárov Spoločnosti, na ktorých sa akcionárom budú predkladať

na prerokovanie a schválenie správy o ziskoch a stratách a účtovná bilancia Spoločnosti.
20. OZNÁMENIA
20.1. Akékoľvek oznámenie, upovedomeniе, alebo vyhlásenie Spoločnosti v písomnej podobe, ktoré
musí byť doručené jej akcionárom, je možné odovzdať im osobne alebo poslať poštou, s kuriérom,
elektronickou poštou alebo faxom na adresu každého akcionárа, zapísaného v registri účastníkov
(akcionárov) Spoločnosti, alebo na adresu elektronickej pošty, alebo na faxové číslo poskytnuté
Spoločnosti týmto akcionárоm v písomnej podobe.
20.2. Akékoľvek predvolania, upovedomenia, oznámenia, príkazy, uznesenia, dokumenty, výzvy,
informácie alebo žiadosti v písomnej podobe, ktoré musia byť doručené Spoločnosti, je možné doručiť
Spoločnosti osobne alebo poslať doporúčenou zásielkou na meno Spoločnosti na adrese jej
registrovaného sídla, alebo doručiť osobne, alebo poslať doporúčenou zásielkou na adresu konateľa
Spoločnosti.
20.3. V prípade, ak bolo upovedomeniе poslano poštou, bude sa považovať za doručené (ak malo
správne uvedenú adresu, doručenie bolo uhradené vopred a bolo poslané listom obsahujúcim takéto
oznámeniе) na 5. pracovný deň, nasledujúci po dni, keď takto ošetrené oznámeniе bolo odovzdané na
pošte. V prípade zaslania oznámenia faxom alebo elektronickou poštou sa bude považovať za
doručené prostredníctvom elektronickej pošty alebo faxu na adresu alebo číslo, ktoré priamo poskytol
na tento účel predpokladaný adresát, ten istý deň, kedy bolo poslané hore uvedeným spôsobom.
21. DOBROVOĽNÁ LIKVIDÁCIA A ZÁNIK
V súlade s ustanoveniami Zákonа Spoločnosť môže rozhodnutím akcionárov alebo uznesením
riaditeľov menovať fyzickú osobu spĺňajúcu požadované kritériá za likvidátora na vykonanie
dobrovoľnej likvidácie Spoločnosti tak samostatne, ako aj spolu s jedným alebo s viacerými
likvidátormi.
22. POKRAČOVANIE V ČINNOSTI
Spoločnosť môže na základe rozhodnutia akcionárov alebo jednohlasného uznesenia všetkých
riaditeľov Spoločnosti, pokračovať vo svojej činnosti ako Spoločnosť zaregistrovaná podľa zákonov
platných na území jurisdikcie mimo Britských Panenských ostrovov, a to stanoveným týmito zákonmi
spôsobom.

My, spoločnosť Intershore Consult (BVI) Ltd., člen Intershore Chambers, so sídlom na adrese: Road
Town, Tortola, za účelom registrácie obchodnej spoločnosti Britských Panenských ostrovov v súlade
s legislatívou Britských Panenských ostrovov podpisujeme tieto Stanovy dňa 12. júna 2013.
Osoba vykonávajúca registráciu spoločnosti:
podpis
Denery Hodge
osoba poverená podpisovaním v mene Intershore Consult (BVI) Ltd.
Odtlačok okrúhlej pečiatky so štátnym znakom vo vnútri na každej strane dokumentu: Správa pre
registráciu právnických osôb, Komisia pre poskytnutie finančných služieb Britských Panenských
ostrovov.
ZAREGISTROVANÉ.

ÚZEMIE BRITSKÝCH PANENSKÝCH OSTROVOV
ZÁKON O OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTIACH BRITSKÝCH PANENSKÝCH OSTROVOV Z ROKU 2004

OSVEDČENIE O REGISTRÁCII
(oddiel 7)
Registrátor medzinárodných obchodných spoločností Britských Panenských ostrovov týmto
potvrdzuje, že v súlade so Zákonom o obchodných spoločnostiach Britských Panenských ostrovov
(BPO) z roku 2004, spoločnosť

Global Transport Investments Inc.
s číslom spoločnosti BPO: 1778122
je registrovaná na Britských Panenských ostrovoch ako obchodná spoločnosť BPO dňa 12. júna 2013.
podpis
Registrátor medzinárodných obchodných spoločností
12. júna 2013

Úradná pečiatka Registrátora medzinárodných obchodných spoločností BPO

CERTIFIKÁT AKCIÍ

Číslo 4*

*267.244.955.334,akcií triedy A*

Global Transport Investments Inc.
registračné číslo: 1778122
(obchodná spoločnosť BPO)
založená v súlade so Zákonom o obchodných spoločnostiach Britských Panenských ostrovov (BPO) na území
Britských Panenských ostrovov

Spoločnosť má povolené emitovať 400.867.433.000,- kmeňových akcií s nominálnou hodnotou
1,00 USD rozdelených na 267.244.955.334,- akcií triedy A a 133.622.477.666,- akcií triedy B s
nominálnou hodnotou 1,00 USD/kus.
Týmto potvrdzujeme, že spoločnosť UniSky Corporation
adresa sídla: 103 Suite, Premier Building, Victoria, Mahe, Seychelles
je registrovaným držiteľom 267.244.955.334,- akcií triedy A s nominálnou hodnotou 1,00 USD
očíslovaných od 1 do 267.244.955.334, obe triedy patria hore uvedenej spoločnosti a sú predmetom
zakladateľskej zmluvy a stanov tejto spoločnosti.
Vydané a potvrdené úradnou pečiatkou spoločnosti dnes, 3. marca 2015.
podpis
Andreas Georghiou – riaditeľ
Úradná pečiatka spoločnosti Global Transport Investments Inc., Britské Panenské ostrovy

CERTIFIKÁT AKCIÍ

Číslo 6*

*60.130.114.950,akcií triedy B*

Global Transport Investments Inc.
registračné číslo: 1778122
(obchodná spoločnosť BPO)
založená v súlade so Zákonom o obchodných spoločnostiach Britských Panenských ostrovov (BPO) na území
Britských Panenských ostrovov

Spoločnosť má povolené emitovať 400.867.433.000,- kmeňových akcií s nominálnou hodnotou
1,00 USD rozdelených na 267.244.955.334,- akcií triedy A a 133.622.477.666,- akcií triedy B s
nominálnou hodnotou 1,00 USD/kus.
Týmto potvrdzujeme, že spoločnosť Euroasian Rail Skyway Systems Holding Limited
z Britských Panenských ostrovov je registrovaným držiteľom 60.130.114.950,- akcií triedy B s
nominálnou hodnotou 1,00 USD očíslovaných od 267.244.955.335 do 327.375.070.284, obe triedy
patria hore uvedenej spoločnosti a sú predmetom zakladateľskej zmluvy a stanov tejto spoločnosti.
Vydané a potvrdené úradnou pečiatkou spoločnosti dnes, 2. júna 2015.
podpis
Andreas Georghiou – riaditeľ
Úradná pečiatka spoločnosti Global Transport Investments Inc., Britské Panenské ostrovy

CERTIFIKÁT AKCIÍ

Číslo 7*

*73.492.362.716,akcií triedy B*

Global Transport Investments Inc.
registračné číslo: 1778122
(obchodná spoločnosť BPO)
založená v súlade so Zákonom o obchodných spoločnostiach Britských Panenských ostrovov (BPO) na území
Britských Panenských ostrovov

Spoločnosť má povolené emitovať 400.867.433.000,- kmeňových akcií s nominálnou hodnotou
1,00 USD rozdelených na 267.244.955.334,- akcií triedy A a 133.622.477.666,- akcií triedy B s
nominálnou hodnotou 1,00 USD/kus.
Týmto potvrdzujeme, že spoločnosť UniSky Corporation zo Seychelskej republiky
je registrovaným držiteľom 73.492.362.716,- akcií triedy B s nominálnou hodnotou 1,00 USD
očíslovaných od 327.375.070.285 do 400.867.433.000, obe triedy patria hore uvedenej spoločnosti a
sú predmetom zakladateľskej zmluvy a stanov tejto spoločnosti.
Vydané a potvrdené úradnou pečiatkou spoločnosti dnes, 2. júna 2015.
podpis
Andreas Georghiou – riaditeľ
Úradná pečiatka spoločnosti Global Transport Investments Inc., Britské Panenské ostrovy

Ref.: Global Transport Investments Inc.
Originál: Osvedčenie o existencii
/osvedčovacia doložka/

APOSTILA
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)
1.

Krajina: Britské Panenské ostrovy
Táto verejná listina

2.

bola podpísaná (meno): pani Myrna P. Herbert

3.

konajúcim vo funkcii: registrátor obchodných spoločností

4.

je opatrená pečiatkou/kolkom Registra obchodných spoločností
OSVEDČENÉ

5.

v: Road Town, Tortola, Britské Panenské ostrovy

6.

dňa: 20. marca 2015

7.

kým (názov osvedčujúceho orgánu): registrátor, Najvyšší súd

8.

č. 06027

9.

Pečať/kolok:

10.

Podpis:

Registrátor Najvyššieho súdu Panenských ostrovov

podpis v. r.
registrátor Najvyššieho súdu
Okrúhla pečiatka so štátnym znakom: Registrátor Najvyššieho súdu Panenských ostrovov

ÚZEMIE BRITSKÝCH PANENSKÝCH OSTROVOV
ZÁKON O OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTIACH BRITSKÝCH PANENSKÝCH OSTROVOV Z ROKU 2004

OSVEDČENIE O EXISTENCII
(oddiel 235)
Registrátor medzinárodných obchodných spoločností Britských Panenských ostrovov týmto
potvrdzuje, že v súlade so Zákonom o obchodných spoločnostiach Britských Panenských ostrovov
z roku 2004 ku dňu vydania tohto osvedčenia spoločnosť

Global Transport Investments Inc.
s číslom spoločnosti BPO: 1778122:
1. je zapísaná do Registra obchodných spoločností;
2. uhradila všetky poplatky a pokuty v súlade so zákonom;
3. nepredložila ustanovenia o fúzii alebo spojení, ktoré nenadobudli platnosť;
4. nepredložila ustanovenia o dohode, ktoré zatiaľ nenadobudli platnosť;
5. nie je v stave dobrovoľnej likvidácie;
6. nie je v stave likvidácie podľa zákona o bankrote z roku 2003;
7. nie je v správe podľa zákona o bankrote z roku 2003;
8. nie je v nútenej správe; a
9. neprebiehali žiadne konania vo veci vylúčenia spoločnosti z Registra obchodných spoločností.
podpis
registrátor medzinárodných obchodných spoločností
19. marca 2015

Úradná pečiatka Registrátora medzinárodných obchodných spoločností BPO

/osvedčovacia doložka/

APOSTILA
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)
1.

Krajina: Seychelská republika
Táto verejná listina

2.

bola podpísaná (meno): Andre C.C. Lablache

3.

konajúcim vo funkcii: verejný notár

4.

je opatrená pečiatkou/odtlačkom pečiatky Andre C.C. Lablache
OSVEDČENÉ
6.

dňa: 14. januára 2015

5.

vo: Victoria

7.

kým (názov osvedčujúceho orgánu): J. Esticot, registrátorka Najvyššieho súdu

8.

č. 666/2015

9.
Pečať/kolok:
Oválna pečiatka so štátnym znakom: Pečať Najvyššieho súdu Seychelskej republiky
10.

Podpis:

Podpis v. r. a okrúhla pečiatka so štátnym znakom: Juliana G. Esticot, registrátorka Najvyššieho súdu
Seychelskej republiky

SEYCHELSKÁ REPUBLIKA

ZÁKON O MEDZINÁRODNÝCH OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTIACH

(zákon 24 z roku 1994)

ZAKLADATEĽSKÁ ZMLUVA A STANOVY SPOLOČNOSTI
UniSky Corporation

zaregistrovanej 8. januára 2015
Číslo spoločnosti: 159735

Úradná pečaitka potvrdzujúca registráciu

ZÁKON O MEDZINÁRODNÝCH OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTIACH
z roku 1994

ZAKLADATEĽSKÁ ZMLUVA SPOLOČNOSTI
UniSky Corporation
1.
Názov (obchodné meno) Spoločnosti je: UniSky Corporation.
2.
Registrované sídlo (adresa sídla) Spoločnosti sa nachádza v priestoroch Victoria Corporate
Agents (Proprietary) Limited, Suite 108, Premier Building, Victoria, Mahe, Seychely, alebo na inom
mieste na Seychelách určenom riaditeľmi.
3.
Registrovaným konateľom Spoločnosti je Victoria Corporate Agents (Proprietary) Limited,
Suite 108, Premier Building Victoria, Mahe, Seychely, alebo taká osoba alebo spoločnosť, ktorá je
subjektom Spoločnosti a je oprávnená konať v mene spoločnosti na základe rozhodnutiRiaditeľov.
4.
V súlade s ustanoveniami podkapitoly 40, predmetom činnosti Spoločnosti je zavedenie,
nadobúdanie, obchodovanie, manažment, správa, vykon a poskytnutie akýchkoľvek odborných
činností, alebo poradenstva v oblasti investovania, financií, obchodu, konštruovania, rozvoja dopravy,
prepravy nákladov, reklamy, creativity, brokerstva, vzdelávania, techniky a technológií, elektroniky a
ďalších aktivít, vrátane, ale sa neomedzujúc na nasledovné:
(1) Kupovať alebo iným spôsobom nadobúdať a obchodovať s celým predmetom obchodu alebo
jeho časťou, nehmotným majetkom, aktívami a záväzkami akýchkoľvek osôb, firiem a spoločností:
kupovať podiely, vstupovať do fúzií alebo partnerstva, spoločných podnikov alebo ziskových návrhov
iných osôb, firiem alebo spoločností; robiť reklamu, sponzorovať, zakladať; konštituovať, vytvárať,
zúčastňovať sa, organizovať, manažovať, riadiť a kontrolovať akúkoľvek korporáciu, spoločnosť,
syndikát, fond, trust, obchod alebo inštitúciu.
(2) Importovať, exportovať, kupovať, predávať (veľkoobchodne a maloobchodne), vymieňať
finančne alebo bartrovo, požičiavať, distribuovať a inak s ním narábať a evidovať tovar, materiály,
komodity, produkty a vo všeobecnosti obchodovať s nimi v pripravenom, vyprodukovanom,
polotovarovom alebo surovom stave.
(4) Kupovať alebo iným spôsobom nadobúdať a udržiavať akýmkoľvek spôsobom a za akýchkoľvek
podmienok, ako aj upisovať, investovať a narábať s akciami, dlhopismi, burzovými dlhopismi,
poistkami, zmenárenskými operaciami, devízovými depozitmi a komoditami a uzatvárať vzájomne
výhodné zmluvy v oblasti kurzových pohybov, zmenárenských operácií, forwardových a
termínovaných obchodov, opcií a ďalších derivátov alebo finančných nástrojov alebo produktov,
nezávisle od toho, či sú zaistené alebo sa vykonávajú sa účelom zaistenia alebo minimalizácie rizík,
vrátane aktív a obchodov Spoločnosti, či sú občasné alebo pravidelné, ako aj vykonávať a uplatňovať
všetky nároky a oprávnenia prislúchajúce Spoločnosti v jej záujme, a uskutočňovať činnosť
investičného fondu, s výnimkou fondu, pre ktorý je povinná registrácia podľa Zákona o podielových
fondoch z roku 1997 (v znení zmien a doplnkov), a investovať alebo narábať s majetkom Spoločnosti
v dlhšom časovom horizonte potrebnom na realizáciu jej transakcií tak, ako Spoločnosť uzná za
vhodné.
(5) Vstupovať do finančných transakcií a operácií akéhokoľvek druhu, uskutočňovať ich a
zúčastňovať sa na nich.
(6) Vyrábať, konštruovať, inštalovať, navrhovať, opravovať, vylepšovať, vyvíjať, meniť,
transformovať, repasovať, pripravovať, udržiavať, sprístupňovať na trhu, spracúvať alebo iným

spôsobom obrábať materiály, palivá, chemikálie, látky a priemyselné, obchodné a spotrebné tovary
akéhokoľvek druhu.
(7) Aplikovať, registrovať, predávať alebo iným spôsobom narábať a chrániť, predlžovať a
obnovovať, kdekoľvek vo svete, akékoľvek duševné a priemyselné vlastníctvo a technológie
akéhokoľvek druhu alebo pôvodu a zabezpečovať licencie, ochranu a výsady, ako aj využívať,
evidovať, vyvíjať, vyrábať, skúšať, vylepšovať a získavať licencie na to isté.
(8) Obchodovať alebo iným spôsobom narábať a udržiavať, vlastniť, licencovať, riadiť, pracovať,
prevádzkovať, obrábať, kultivovať, využívať, prenajímať, najímať, predávať, požičiavať, vymieňať,
odovzdávať alebo iným spôsobom narábať s pôdou, baňami, prírodnými zdrojmi, právami na nerasty,
lesy a vody, kdekoľvek sa nachádzajú, a sledovať záujmy a práva v oblasti nehnuteľností, osobného
alebo zmiešaného vlastníctva a akýchkoľvek franšíz, nárokov, licencií aleno privilégií, ako aj
kumulovať, manažovať, investovať, reinvestovať, prispôsobovať a inak disponovať s príjmami,
ziskami a záumami podľa ich vzniku.
(9) Zdokonaľovať, riadiť, vyvíjať, predávať, odovzdzavať, vymieňať, investovať, reinvestovať,
zakladať, udeľovať licencie, výhody, opcie, vecné bremená a ďalšie oprávnenia, alebo iným spôsobom
nakladať s celým majetkom Spoločnosti alebo s jeho časťou, vytvárať aktíva (minulé a budúce),
vrátane nevyužitého kapitálu, a využívať akékoľvek práva, záujmy a privilégiá Spoločnosti.
(10) Nadobúdať, predávať, vlastniť, lízovať, požičiavať, spravovať, riadiť, kontrolovať, spracúvať,
konštruovať, opravovať, meniť, zariaďovať, zdobiť, zdokonaľovať a inými spôsobmi
spracúvaťinžinierske a konštrukčné práce, budovy, projekty, kancelári a šturktúry akéjokoľvek druhu a
narábať s nimi.
(11) Poskytovať inžinierske poradenstvo vo všetkých oblastiach, vrátane, ale sa neomedzujúc na:
civilné, mechanické, chemické, štrukturálne, morské, banícke, priemyselné, aeronautické, elektronické
a elektrické inžinierstvo; poskytovať architektonické, návrhárske a ďalšie poradenské služby
akéhokoľvek druhu.
(12) Nadobúdať alebo iným spôsobom narábať, prijímať na výmenu, požičiavať, stavať, konštruovať,
vlastniť, pracovať, riadiť, a inými spôsobmi nakladať s nákladnými a osobnými loďami a ďalšími
plavidlami, leteckou dopravou rôznych druhov (lietadlo, balón, helikoptéra atď.), železničnou a
cestnou dopravou, alebo sa podieľať alebo byť zainteresovaný do ich využitia.
(13) Zakladať, obstarávať a riadiť morské, letecké a vnútorné vodné cesty a dopravné podniky
pozemnej dopravy (verejnej a súkromnej) so všetkými príslušnými službami.
(14) Ponúkať služby dozoru, poradcov, výskumníkov, analytikov a brokerov akéhokoľvek druhu
alebo povahy vo všetkých odvetviach obchodu, priemyslu a financií.
(15) Poskytovať alebo zabezpečovať poskytnutie akýchkoľvek služieb alebo objektov požadovaných
osobou, firmou alebo spoločnosťou.
(16) Poskytovať agentské, korporátne, administratívne a obchodné služby akejkoľvek osobe, firme
alebo spoločnosti, a konať ako zástupca alebo ochranca akéhokoľvek druhu a konať vo funkcii
riaditeľov, účtovníkov, tajomníkov a registrátorov spoločností registrovaných podľa zákona, alebo
združení alebo organizácií bez ohľadu na udelenú registráciu; konať ako poverená osoba aj ako
poverovací správca v príslušných záležitostiach a ako vykonávateľ poslednej vôle a získavať aktíva do
úschovy z poverenia klientov; riadiť, spravovať a investovať tieto aktíva na základe akéhokoľvek
poverenia, vyjadrenia vole alebo iných nástrojov narábania s aktívami.
(17) Pôsobiť úplne alebo čiastočne ako prepravcovia a majitelia lodí, lodní stavitelia, logistickí a
forwardoví agenti, lodivodovia, nakladači, baliči a iní pracovníci lodeníc, rybári a trawleri.
(18) Pôsobiť úplne alebo čiastočne ako hotelieri a reštaurátori, sponzori, manažéri a licenciáti
akéhokoľvek druhu športových, súťažných, spoločenských a zábavných aktivít, ako aj klubov,
asociácií a občianských združení akéhokoľvek druhu a účelu.
(19) Pôsobiť ako aukcionisti, znalci, experti, geodeti, pozemkoví a realitní makléri.

(20) Pôsobiť ako farmári, chovatelia, záhradníci a ich díleri.
(21) Pôsobiť úplne alebo čiastočne ako tlačiari, vydavátelia, dizajneri, grafici, žurnalisti, mediálni a
literárni agenti, poskytovatelia služieb cestovného ruchu, reklamní a marketingoví manažéri a
dodávatelia, osobní a reklamní predstavitelia, maliari, sochári, dekorátori, ilustrátori, fotografi, filmoví
producenti a distribútori, reklamní agenti a monitoringoví odborníci.
(22) Zakladať a prevádzkovať vzdelávacie inštitúcie, školiace alebo výskumné strediská a
zabezpečovať poskytnutie a prijatie prednášok, štipendií, cien, výstav, kurzov a seminárov za účelom
reklamy a rozvoja vzdelávania alebo šírenia vedomostí vo všeobecnosti.
(23) Pôsobiť ako klenotníci, zlatníci, umeleckí kováči a díleri zlatých tehličiek; importovať,
exportovať, kupovať, predávať a narábať (celkovo a cez obchodné siete) so šperkami, zlatom,
striebrom, zlatými tehličkami, zlatými a striebornými plátkami, hodnotným tovarom, umeleckými
predmetmi a podobnými predmetmi a tovarmi, ak Spoločnosť uzná za vhodné, a zakladať podniky na
úpravu, spracovanie a výrobu tovarov pre hore uvedené oblasti.
(24) Navrhovať, kreovať, vyvíjať, modifikovať, adaptovať, meniť, zdokonaľovať a aplikovať
akékoľvek objekty, tovary, prístroje, čiernu a bielu techniku, riady alebo produkciu na akékoľvek
účely.
(25) Vyvíjať, nadobúdať, uschovávať, licencovať, aplikovať, lokalizovať, prevádzkovať akékoľvek
formy počítačového a iného elektronického softvéru, programov a aplikácií, ako aj informácií, databáz
a informačných materiálov; počítačových, digitálnych a ďalších elektronických záznamov,
vyhľadávacích, spracujúcich a zálohovacích médií akéhokoľvek druhu a povahy.
(26) Podieľať sa na poskytovaní alebo spracúvaní komunikačných a telekomunikačných služieb,
vyhľadávaní a poskytovaní informácií, elektronických správ, elektronických obchodov, internetových
a databázových služieb.
(27) Uzatvárať akékoľvek obchodné alebo iné dohody s akýmikoľvek vládami, úradmi, korporáciami,
spoločnosťami alebo osobami a obdržiavať alebo vstupovať do akýchkoľvek právnych predpisov,
príkazov, nariadení, dohôd, dekrétov, práv, privilégií, licencií, franšíz, povolení a koncesií za
akýmkoľvek účelom; plniť, vykonávať a rovnako podujímať, ako aj robiť, vykonávať, vstupovať do,
obchodovať, uskutočňovať, stíhať a obhajovať všetky kroky, zmluvy, dohody, rokovania, právne a
ďalšie konania, kompromisy, dohodnuté postupy a schémy ako aj vykonávať všetky ďalšie činnosti,
veci a záležitosti, ktoré sa môžu vyskytnúť kedykoľvek a sú prospešné a účelné pre dobro alebo
ochranu Spoločnosti.
(28) Poisťovať všetky poistiteľné riziká, ktoré môžu hroziť Spoločnosti alebo akejkoľvek inej
spoločnosti alebo osobe; poisťovať (a platiť poistné) život každého človeka a zabezpečovať
prepoistenie a protipoistenie, ale nevstupovať do vecí spojených s protipožiarnym, životným alebo
morským poisťením.
(29) Požičiavať a posúvať peniaze a granty, poskytovať úvery a finančné alebo iné krytie akejkoľvek
osobe, firme alebo spoločnosti.
(30) Požičiavať alebo zberať peniaze takým spôsobom, aký Spoločnosť uzná za vhodný, napr.
emisiou (či už v nominálnej hodnote, alebo s odmenou alebo zľavou podľa toho, čo Spoločnosť uzná
za vhodné) dlhopisov, burzových cenných papierov, záložných listov atď., so stálou platnosťou alebo
iných, ak Spoločnosť uzná za vhodné založiť celý majetok Spoločnosti alebo jeho časť (v prítomnosti
alebo budúcnosti), a podniky, vrátane ich nevyžiadaného kapitálu atď., ak uzná za vhodné, s
možnosťou konvertácie do burzových cenných papierov alebo akcií Spoločnosti alebo akejkoľvek inej
spoločnosti, a dodatočne alebo ďalej zabezpečiť akékoľvek záväzky Spoločnosť cestou poverovacej
správy alebo iného zaistenia.
(31) Pre garantovanie, resp. inú podporu alebo zaistenie, buď so získaním alebo bez získania
Spoločnosťou akejkoľvek odmeny alebo prednosti, alebo na základe personálnej dohody, alebo
záložného práva, alebo zaťaženia celého alebo časti podniku, majetku, aktív a práv (v prítomnosti a

budúcnosti) a nevyžiadaného kapitálu Spoločnosti, alebo obidvomi týmito spôsobmi, alebo
akýmkoľvek iným spôsobom, pasív a akýchkoľvek finančných záväzkov (vrátane, ale sa neomedzujúc
na kapitál, finančný základ, odmeny, úroky, dividendy, náklady a výdavky na akékoľvek burzy, akcie
alebo cenné papiere) akoukoľvek osobou, firmou alebo spoločnosťou celkovo, vrátane, ale sa
neomedzujúc na žiadnu spoločnosť, ktorá aktuálne je holdingovou spoločnosťou, alebo dcérskou
spoločnosťou, alebo spoločnosťou holdingovej spoločnosti, alebo inou organizáciou obchodne
prepojenou so Spoločnosťou, a konať ako agenti na účely zberu, príjmu alebo úhrady peňažných súm
a vstupovať do akejkoľvek zmluvy o úhrade alebo ručení (okrem protipožiarneho, životného a
morského poistenia).
(32) Vydávať, produkovať, akceptovať, indosovať, dávať do obehu, poskytovať zľavy, vymáhať,
emitovať, predávať alebo iným spôsobom narábať, vymieňať, postupovať, konvertovať, dávať do
zálohy, držať, zaťažovať, predávať a iným spôsobom nakladať so zmenkami, šekmi, dlhopismi a
ďalšími obratuschopnými nástrojmi, ako aj konosamentmi, varantmi a ďalšími nástrojmi spojenými s
tovarom.
(33) Dávať akékoľvek odmeny, alebo iné úhrady, alebo vyznamenania (v hotovosti alebo cenných
papieroch alebo v akejkoľvek inej podobe podľa uvážení riaditeľov) akejkoľvek osobe za poskytnuté
služby alebo za ich budúce poskytnutie v oblasti obchodnej činnosti Spoločnosti alebo v súvislosti s
ňou, alebo vo uvedení do obehu alebo v upísaní, reps. inej asistencii vo vydaní akýchkoľvek cenných
papierov Spoločnosti alebo akejkoľvek inej spoločnosti založenej alebo podporovanej Spoločnosťou,
alebo o ktorú Spoločnosť môže mať záujem, alebo akejkoľvek inej spoločnosti, ako bolo uvedené
vyššie.
(34) Poskytovať alebo obdržiavať dôchodky, príspevky, peňažných odmien a ďalších platieb a ziskov
akéhokoľvek druhu alebo akejkoľvek osobe, platiť poistné alebo iné dohodnuté plnenia, ktoré by mali
byť prospešné pre akúkoľvek osobu, alebo presadzovať záumy Spoločnosti alebo jej účastníkov, ako
aj upisovať, garantovať alebo vyplácať peniaze na akékoľvek účely, najmä, priamo alebo nepriamo, v
budúcom záujme Spoločnosti alebo jej účastníkov alebo na akékoľvek národné, charitatívne,
dobročinné, vzdelávacie, verejné, sociálne, všeobecné alebo prospešné účely.
(33) Hradiť všetky náklady, vopred alebo príležitostne, na upevnenie a reklamu Spoločnosti alebo
akejkoľvek inej spoločnosť, a viesť obchody Spoločnosti alebo akejkoľvek inej spoločnosti.
(34) Zabezpečiť Spoločnosti registráciu a identifikáciu na akomkoľvek území.
(35) Pozastavovať a rušiť akékoľvek obchody alebo aktivity Spoločnosti, odvolávať akúkoľvek
registráciu a zabezpečovať likvidáciu Spoločnosti na akomkoľvek území.
(36) Rozdeľovať akúkoľvek časť podnikov, majetku a aktív Spoločnosti medzi jej veriteľmi a
účastníkmi v peňažnej alebo nepeňažnej forme, ale takým spôsobom, aby toto rozdelenie neviedlo k
skráteniu kapitálu, ktoré sa môže urobiť bez povolení (ak sú) aktuálne požadovaných zákonom.
(37) Menovať konateľov, znalcov a advokátov, aby konali vo všetkých hore uvedených záležitostiach
v mene Spoločnosti alebo v záležitostiach, v ktorých Spoločnosť vystupuje ako konateľ, alebo
akýmkoľvek iným spôsobom sa činí alebo participuje, kdekoľvek vo svete.
(38) Robiť všetky a akékoľvek hore uvedené úkony alebo veci kdekoľvek vo svete vo funkcii
vedúceho, konateľa, dodávateľa, poručníka alebo inej a prostredníctvom alebo s pomocou poručníkov,
konateľov alebo iných, či už jednotlivcov, alebo v spolupráci s inými, vo všeobecnosti za takých
podmienok a takým spôsobom a s takým stupňom zabezpečenia (ak je potrebný), ktorý Spoločnosť
uzná za vhodný, vrátane vydania a uvedenia do obehu cenných papierov Spoločnosti ako úhrada alebo
časť úhrady za akýkoľvek majetok nadobudnutý Spoločnosťou, alebo akékoľvek služby poskytnuté
Spoločnosti alebo ako zabezpečenie akýchkoľvek záväzkov alebo financií (aj keď ich hodnota je
nižšia ako nominálna hodnota vydaných cenných papierov) alebo na akýkoľvek iný účel.
(39) Pôsobiť v akejkoľvek inej sfére alebo aktivite a robiť akékoľvek úkony alebo veci, ktoré
nezakazuje žiadny zákon aktuálne platný v Seychelskej republike, čo ZABEZPEČUJE, že Spoločnosť

sa nezaoberá bankovou činnosťou, poistením, prepoistením ani trustovým biznisom.
(40) Disponovať všetkými opráveniami podľa zákona aktuálne platného v Seychelskej republike,
plniť všetky zákony a vykonávať všetky potrebné úkony, pravidelné alebo príležitostné, pre splnenie,
reklamu alebo dosiahnutie hore uvedených cieľov Spoločnosti alebo ktoréhokoľvek z nich.
Týmto prehlasujeme, že v zmysle týchto Stanov každý z predmetov špecifikovaných v každom z
odsekov tohto ustanovenia bude, s výnimkou prípadov, keď tento odsek stanovuje inak, nezávislým
hlavným cieľom a že nijakým spôsobom nebude obmedzený ani zakázaný odkazom na podmienky
alebo ustanovenia alebo podmienkami akéhokoľvek iného odseku alebo názvom Spoločnosti.
5.
Akcie Spoločnosti sa emitujú v národnej mene Spojených štátov amerických (ďalej len USD).
6.
Základné imanie Spoločnosti tvorí $100,000 (stotisíc) USD rozdelených na stotisíc (100,000)
kmeňových akcií s nominálnou hodnotou 1,- USD/kus.
7.
Akcie sa rozdeľujú na toľko tried a sérií, koľko vyhlásia riaditelia vo svojom uznesení o
zmene do tejto Zakladateľskej zmluvy; kým sa toto rozdelenie neuskutoční, akcie budú mať iba jednu
triedu a príslušné série.
7.
Riaditelia sú oprávnení svojím uznesením rozhodnúť o emisii akejkoľvek triedy a série akcií,
ktoré je Spoločnosť oprávnená vydať, v podobe kapitálovej, pôvodnej alebo rozšírenej emisie, ktorá
nie je predmetom žiadného nariadenia, právomoci, prednosti, obmedzenia alebo zákazu.
8.
Spoločnosť je oprávnená emitovať iba akcie na meno.
9.
Spoločnosť nie je oprávnená emitovať akcie na doručiteľa, jej akcie na meno sa nemôžú
konvertovať na akcie na doručiteľa.
10.
Spoločnosť môže urobiť akékoľvek zmeny a modifikácie textu tejto zmluvy na základe
rozhodnutiRiaditeľov alebo akcionárov.
Podpísaná konateľka, na účely registrácie medzinárodnej obchodnej spoločnosti podľa zákonov
Seychelskej republiky, vlastnoručne uvádza svoje meno na tejto zakladateľskej zmluve.
Meno, adresa a údaje podpísanej osoby
Victoria Corporate Agents (Pty) Limited
Suite 108, Premier Building
Victoria, Mahe Seychelles
Osoba vykonávajúca registráciu:
Sandrine Rassool
oprávnená konateľka
8. januára 2015
Originál osvedčený:
podpis
Linda Quatre,
108 Premier Building
Victoria, Mahe, Seychelles
Úradná pečiatka: Finančný úrad Seychelskej republiky
8. januára 2015
BOX 991, Victoria, Mahe, Seychely

ZÁKON O MEDZINÁRODNÝCH OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTIACH
z roku 1994

STANOVY SPOLOČNOSTI
UniSky Corporation
PREAMBULA
1. Odkazmi na Ustanovenia zákona sa v týchto Stanovách rozumejú odkazy na Zákon o
medzinárodných obchodných spoločnostiach z roku 1994 (v znení neskorších predpisov). Tieto
Stanovy predstavujú Stanovy Spoločnosti. Na účely týchto Stanov slovám a výrazom vymedzeným v
Ustanoveniach, sa pripisuje rovnaký význam a, pokiaľ si kontext nevyžaduje iné, jednotné číslo zahŕňa
význam množného čísla a naopak, mužský rod zahŕňa význam ženského a stredného rodu, odkazy na
osoby zahŕňajú spoločnosti a všetký právoplatné a legálne existujúce zložky.
CERTIFIKÁTY AKCIÍ
2. Každá osoba, ktorej meno je uvedené ako meno účastníka v registri akcionárov, bezodplatne
získava oprávnenie na udelenie certifikátu podpísaného dvomi riaditeľmi, alebo dvomi funkcionármi,
alebo jedným riaditeľom a jedným funkcionárom Spoločnosti, alebo ošetreného pečiatkou Spoločnosti
s podpisom ktoréhokoľvek riaditeľa alebo funkcionára Spoločnosti alebo bez podpisu; v certifikát sa
špecifikuje typ a nominálna hodnota akcií, ktorých držiteľom je daná osoba; ak ide o akcie
v spoluvlastníctve niekoľkých osôb, Spoločnosť nie je povinná vystaviť viac ako jeden certifikát,
a doručenie certifikátu akcií jednému z akcionárov sa považuje za postačujúce pre všetkých
spoluvlastníkov.
3. Ak sa certifikát na akcie opotrebuje alebo stratí, môže byť nahradený novým, vyrobeným
namiesto opotrebovaného, resp. po predložení postačujúcich dôkazov jeho straty spolu s úhradou,
ktorej výšku stanovuje uznesenie riaditeľov Spoločnosti. Ktorýkoľvek akcionár, ktorý dostane
certifikát akcie, musí konať tak, aby jeho držiteľstvo nespôsobilo Spoločnosti a jej funkcionárom
žiadne škody alebo záväzky, ktoré on alebo oni môžu spôsobiť v dôsledku nesprávneho alebo
nekalého využitia alebo reprezentácie certifikátu akoukoľvek osobou na základe práv k tomuto
certifikátu.
AKCIOVÝ KAPITÁL A PRÁVNE ZMENY
4. V súlade s týmito Stanovami neemitovanými a vlastnými (pokladničnými) akciami Spoločnosti
disponujú riaditelia, ktorí môžu, bez obmedzenia alebo porušenia akýchkoľvek práv už predtým
udelených držiteľom akýchkoľvek existujúcich akcií, alebo triedy, alebo série akcií, ponúkať,
vyčleňovať, prideľovať väčšie množstvo, alebo inak disponovať týmito neemitovanými a vlastnými
akciami vo vzťahu k takým osobám, v takom čase a za takých podmienok, ktoré môže stanoviť
Spoločnosť na základe rozhodnutiRiaditeľov.
5. Bez poškodenia akýchkoľvek osobitných práv už predtým udelených držiteľom akýchkoľvek
existujúcich akcií alebo triedy akcií, akékoľvek akcie, ktoré je Spoločnosť oprávnená vydať na základe
jej kapitálu, môžu byť vydané s takými prednostnými, odkladnými alebo inými osobitnými právami
alebo s takými obmedzeniami, spojenými s vyplatením dividend, hlasovaním, vrátením kapitálu alebo
inými, ktoré sa stanovujú rozhodnutím riaditeľov.
6. V tejto súvislosti sa podľa Ustanovení akcie dajú odkúpiť bez súhlasu účastníka alebo účastníkov
na základe takých požiadaviek a takým spôsobom, aký riaditelia stanovili pred alebo v čase vydania
akcií.

7. Riaditelia môžu odkúpiť akékoľvek akcie ako prednostný subjekt v súlade s Ustanoveniami.
8. Ak sa akciový kapitál kedykoľvek rozdelí na rôzne triedy akcií, práva prislúchajúce každej triede
(pokiaľ podmienky emisie akcií tejto triedy nestanovujú inak) môžu byť, nezávisle od toho, zaniká
Spoločnosť alebo nie, pozmenené s písomným súhlasom držiteľov najmenej troch štvrtín emitovaných
akcií tejto triedy a držiteľov najmenej troch štvrtín emitovaných akcií akejkoľvek inej triedy akcií,
ktoré môžu byť dotknuté touto zmenou.
9. Práva poskytované držiteľom akcií ktorejkoľvek triedy vydaných s prednostnými alebo inými
právami, nebudú považované, pokiaľ podmienky emisie tejto triedy akcií vyslovene nestanovujú inak,
za pozmenené vytvorením alebo emísiou ďalších akcií rovnakého rankingu.
10. Spoločnosť nie je viazaná alebo nútená akýmkoľvek spôsobom uznať (aj keď bola o tom
upovedomená) žiadny zásadný, relatívny, budúci alebo čiastočný záujem o akékoľvek akcie alebo
akýkoľvek záujem o akýkoľvek podiel na akcii alebo (s výnimkou prípadov stanovených týmtito
Stanovami alebo zákonom) akýchkoľvek iných právach vo vzťahu k akýmkoľvek akciám alebo
podielom na akciách, s výnimkou absolútnych práv prislúhajúcich registrovanému držiteľovi alebo
držiteľom.
PREVOD AKCIÍ
11. Akcie Spoločnosti sa môžu previesť na základe písomného príkazu podpísaného cedentom, t. j.
osobou, ktorá prevádza svoje práva na príslušné akcie, s uvedením mena a adresy cedenta, alebo iným
spôsobom, resp. podpísaného osobou schválenou riaditeľmi.
12. Po obdržaní Spoločnosťou upovedomenia o akejkoľvek zmene mena a adresy ktoréhokoľvek
konateľa alebo zákonného zástupcu za účelom poskytnutia informačných služieb, údajov alebo
písomného vyhlásenia, ktoré treba dať akcionárom, riaditelia bezodkladne urobia prílušné zmeny
v registri vedenom na tento účel.
POSTÚPENIE AKCIÍ
13. Oprávnení zástupcovia, správcovia alebo poručníci (pokiaľ sa vyskytne takáto situácia) zosnulého,
nesvojprávneho alebo zbankrotovaného výhradného držiteľa akcie sú jedinými osobami, ktoré
Spoločnosť uznáva za osoby majúce nárok na akcie. Ak sú akcie zaregistrované na mená dvoch a viac
držiteľov, pozostalý alebo pozostalí, právoplatní zástupcovia, správcovia alebo poručníci (pokiaľ sa
vyskytne takáto situácia) zosnulého, nesvojprávneho alebo zbankrotovaného držiteľa, sú jedinými
osobami, ktoré Spoločnosť uznáva za osoby majúce nárok na akcie, avšak nie sú oprávnení uplatňovať
akékoľvek práva ako účastníci Spoločnosti, kým nebudú figurovať v nasledujúcich dvoch Stanovách.
14. Akákoľvek osoba, ktorá podľa zákona alebo z iného dôvodu nadobudne nárok na akciu alebo
akcie v dôsledku úmrtia, nesvojprávnosti alebo bankrotu ktoréhokoľvek akcionára, sa môže
zaregistrovať ako účastník po náležitom preukázaní svojho nároku na základe odôvodnených
požiadaviek riaditeľov. Žiadosť akejkoľvek takejto osoby o jej registráciu za účastníka na všetky účely
sa považuje za prevod akcií zo zosnulého, nesvojprávneho alebo zbankrotovaného akcionára, a
riaditelia ho takto aj budú vnímať.
15. Akákoľvek osoba, ktorá získa nárok na akciu alebo akcie v dôsledku úmrtia, nesvojprávnosti alebo
bankrotu ktoréhokoľvek akcionára môže, namiesto registrácie, písomne požiadať o vymenovanie
nejakej osoby za cesionára takejto akcie alebo akcií a takáto žiadosť sa bude považovať za prevod
akcií.
NADOBÚDANIE VLASTNÝCH AKCIÍ
16. V tejto súvislosti sa podľa Ustanovení, riaditelia môžu, z poverenia Spoločnosti, predávať,
odkupovať alebo iným spôsobom narábať s akýmikoľvek vlastnými akciami Spoločnosti spôsobom,
aký uzná za vhodný a buď zrušiť, alebo udržiavať takéto akcie ako vlastné. Akcie je možné predávať
alebo s nimi iným spôsobom narábať výmenou za novovydané akcie Spoločnosti.
ZHABANIE AKCIÍ

17. V tejto súvislosti sa podľa Ustanovení môžu riaditelia, z poverenia Spoločnosti, kedykoľvek odňať
alebo zrušiť akékoľvek akcie, ktoré neboli uhradené v úplnom súlade so zmenkou alebo inou
písomnou pohľadávkou (finančným záväzkom), za podmienky, že písomné oznámenie s výzvou na
zaplatenie určujúce datum splatnosti vo vzťahu k účastníkovi, ktorý je zaznamenaný ako platiteľ tejto
zmenky alebo inej písomnej pohľadávky, stanovujúce ďalšiu splatnosť najskôr štrnásť (14) dní od
doručenia oznámenia, po alebo pred ktorým požadovaná úhrada mala byť vykonaná, bude obsahovať
vyhlásenie, že v prípade neuhradenia k dátumu splatnosti podľa výzvy alebo pred ním, akcie, alebo
ktorékoľvek z akcií, na ktoré sa vzťahuje neuhradená pohľadávka, sa môžu zhabať, nakoľko
požiadavka obsiahnutá v oznámení nebola dodržaná.
ÚPRAVA KAPITÁLU
18. V súlade s podmienkami akéhokoľvek pozmeňujúceho návrhu k Zakladateľskej zmluve
schváleného účastníkmi alebo riaditeľmi na účely zvýšenia štatutárneho kapitálu Spoločnosti, takto
zvýšený kapitál sa môže rozdeliť na akcie alebo triedy akcií s takou hodnotou a takými právami a
prednosťami (ak sú), ktoré účastníci alebo riaditelia považujú za účelné.
19. Akýkoľvek kapitál získaný vytvorením nových akcií sa považuje za súčasť pôvodného kapitálu a
je predmetom rovnakých ustanovení, ako keby to bola súčasť pôvodného kapitálu.
20. Účastníci alebo riaditelia sa môžu rozhodnúť o týchto zmenách k Základateľskej zmluve:
(a) konsolidovať a rozdeľovať celý svoj akciový kapitál alebo jeho časť na akcie vo vyššom počte
než aktuálne existujúci;
(b) zrušiť akékoľvek akcie, ktoré, ku dňu prijatia rozhodnutia, neboli prevzaté alebo nebolo
odsúhlasené ich prevzatie akoukoľvek osobou, a znížiť výšku ich štatutárneho akciového kapitálu o
hodnotu takto zrušených akcií;
(c) ďalej rozdeľovať svoje akcie alebo ktorékoľvek z nich na akcie s nižšou hodnotou než je
zaznamenané v Základateľskej zmluve tak, aby v súlade s ustanoveniami čl. 9, rozhodnutie, ktorým
sa má stanoviť ďalšie rozdelenie akcií spomedzi držiteľov akcií rôznych tried (ak sú) vyplývajúcich
z takéhoto ďalšieho rozdelenia, jedna alebo viaceré triedy akcií môžu mať prednostné alebo iné
osobitné práva, alebo podobným spôsobom špecifikované alebo stanovené práva, alebo byť v súlade
s akýmikoľvek podobnými obmedzeniami v porovnaní s inou triedou, resp. triedami, nakoľko
Spoločnosť má právomoc ich pripojiť k neemitovaným alebo novým akciám;
(d) v súlade s akýmikoľvek právnymi predpismi, skrátiť štatutárny a vydať akciový kapitál.
21. Ak v súvislosti s akoukoľvek konsolidáciou alebo rozdelením podľa týchto Stanov vzniknú
akékoľvek ťažkosti, účastníci alebo riaditelia sa môžu rozhodnúť tak, ako uznajú za účelné.
ZHROMAŽDENIA ÚČASTNÍKOV
22. Riaditelia zvolávajú zhromaždenia účastníkov Spoločnosti v takom čase, takým spôsobom a na
takých miestach, ktoré riaditelia uznajú za potrebné alebo žiadúce; zhromaždenie sa môže zvolať na
písomnú žiadosť účastníkov s nadpolovičnou väčšinou hlasov akcií s hlasovacím právom v
Spoločnosti.
23. Každé zhromaždenie účastníkov musí byť oznámené najneskôr 7 dní dopredu, s upresnením
miesta, dátumu a času konania tohto zhromaždenia a náčrtom rokovacieho programu, nižšie uvedeným
spôsobom tým osobám, ktoré sú zapísané ako účastníci v registri Spoločnosti ku dňu vydania
oznámenia.
24. Zhromaždenie účastníkov sa bude považovať za legitímne, bez ohľadu na to, či sa konalo v
rozpore s ustanoveniami čl. 23, pokiaľ absolútna väčšina účastníkov s právom hlasovať na
zhromaždení odmietla rozposlanie oznámenia.
25. Neúmyselné nerozposlanie oznámení riaditeľmi alebo skutočnosť, že ho účastník neobdržal,
neovplyvňuje platnosť zhromaždenia.
PRIEBEH ZHROMAŽDENIA ÚČASTNÍKOV

26. Žiadne rokovania sa na zhromaždení nekonajú, pokiaľ na rokovaní nie je kvórum. Kvórum tvorí
držiteľ alebo držitelia prítomní osobne alebo v zastúpení najmenej jednej tretiny akcií každej triedy
alebo série akcií s hlasovacím právom v rámci triedy alebo série a rovnakého pomeru hlasov ostatných
akcií s hlasovacím právom k nim.
27. Pokiaľ s v priebehu hodinu od určeného začiatku zhromaždenia nebude prítomné kvórum,
zhromaždenie bude rozpustené.
28. Na každom zhromaždení si prítomní účastníci zvolia predsedu z vlastných radov. Pokiaľ sú
účastníci neschopní zvoliť si predsedu z akéhokoľvek dôvodu, predsedom sa stane osoba s najväčším
počtom akcií s hlasovacím právom prítomná na zhromaždení; ak sa tak nestane, predsedať bude
najstaršia prítomná osoba.
29. Predseda môže so súhlasom zhromaždenia, preložiť akékoľvek zhromaždenie na iný datum a čas,
avšak na preloženom zhromaždení sa nesmú riešiť žiadne iné záležitosti okrem nedoriešených na
predchádzajúcom zhromaždení.
30. Na každom zhromaždení sa o prijatí uznesenia rozhodne verejným hlasovaním jednoduchou
väčšinou hlasov, pokiaľ (pred alebo tesne po vyhlásení výsledkov verejného hlasovania) nepožiadal
o tajné hlasovanie:
(a) predseda; alebo
(b) účastník, resp. účastníci prítomní osobne alebo v zastúpení a zastupujúci aspoň desatinu celkových
hlasovacích práv všetkých účastníkov s právom hlasovať na zhromaždení.
31. Pokiaľ nebolo požiadané o tajné hlasovanie, prehlásenie predsedu o prijatí rozhodnutia na základe
verejného hlasovania, sa zaznamenáva do zápisnice zo zhromaždenia a považuje sa za postačujúce
potvrdenie tejto skutočnosti bez overenia počtu alebo pomeru zaznamenaných hlasov za alebo proti
tomuto rozhodnutiu.
32. Ak bolo náležite požiadané o tajné hlasovanie, prebieha predsedom určeným spôsobom, a
výsledok tajného hlasovania sa považuje za rozhodnutie zhromaždenia, na ktorom o tajné hlasovanie
bolo požiadané. Požiadavka tajného hlasovania sa môže odvolať.
33. V pírpade rovnosti hlasov, či už vo verejnom alebo tajnom hlasovaní, predseda zhromaždenia, na
ktorom sa konalo verejné hlasovanie alebo na ktorom sa požiadalo o tajné hlasovanie, je oprávnený
podať dva hlasy alebo rozhodujúci hlas.
HLASOVANIE ÚČASTNÍKOV
34. Na každom zhromaždení účastníkov, či už vo verejnom alebo tajnom hlasovaní, každý držiteľ
akcie s hlasovacím právom, prítomný osobne alebo v zastúpení, má jeden hlas ku každej akcii
s hlasovacím právom, ktorej je držiteľom.
35. Rozhodnutie, ktoré bolo vopred písomne oznámené všetkým účastníkom s aktuálnym hlasovacím
právom a ktoré bolo písomne podporené väčšinou hlasov týchto účastníkov v podobe jedného alebo
viacerých dokumentov poslaných písomne alebo faxom, telegraficky, káblovo alebo inými druhmi
písomnej elektronickej komunikácie, ihneď nadobúda platnosť ako rozhodnutie účastníkov.
36. Ak bude stanovený výbor pre ktoréhokoľvek účastníka, ktorý je pri zdravom rozume, dotyčný
účastník môže hlasovať prostredníctvom tohto výboru.
37. Ak dve alebo viaceré osoby sú spoluvlastníkmi akcie, resp. akcií:
(a) Každá z nich môže byť prítomná osobne alebo v zastúpení na zhromaždení účastníkov
a vyjadrovať sa ako účastník;
(b) Ak iba jedna z nich je prítomná osobne alebo v zastúpení, môže hlasovať v mene všetkých
spoluvlastníkov; a
(c) Ak dve alebo viac osôb sú prítomné osobne alebo v zastúpení, musia hlasovať ako jedna osoba.
38. Hlasy sa možu odovzdávať osobne alebo v zastúpení.
39. Doklad potvrdzujúci vymenovanie oprávneného zástupcu (plná moc) sa predkladá v mieste
určenom pre zhromaždenie, ešte pred začiatkom rokovania, na ktorom mieni hlasovať splnomocnená

osoba uvedená v predmetnom doklade.
40. Doklad potvrdzujúci vymenovanie oprávneného zástupcu musí byť vyhotovený v akceptovateľnej
pre predsedu zhromaždenia podobe a zreteľne vyjadrovať zámer zmocniteľa.
41. Doklad potvrdzujúci vymenovanie oprávneného zástupcu musí byť vyhotovený písomne a
vlastnoručne zmocniteľom, ak zmocniteľ je spoločnosťou alebo inou formou legálnej inštitúcie, ktorá
je vo vlastníctve jednej alebo v spoluvlastníctve viacerých osôb; v takomto prípade doklad
potvrdzujúci vymenovanie oprávneného zástupcu musí byť vyhotovený písomne a vlastnoručne
jednotlivcom oprávneným nejakou spoločnosťou alebo legálnou inštitúciou konať v jej mene.
Predseda každého zhromaždenia, na ktorom sa hlas odovzdáva takto splnomocneným zástupcom, je
oprávnený si vyžiadať notársky overenú kópiu plnej moci, ktorá sa má vyhotoviť do siedmich dní po
vznesení požiadavky alebo po odovzdaní hlasu, resp. hlasov, oprávnenie zmocnenca ku ktorým bolo
spochybnené.
KONANIE PREDSTAVITEĽOV SPOLOČNOSTI NA ZHROMAŽDENIACH
42. Akákoľvek spoločnosť alebo iná forma legálnej korporátnej zložky, ktorá je účastníkom
Spoločnosti, môže na základe rozhodnutia jej riaditeľov alebo iného kompetentného orgánu oprávniť
osobu, ktorú uzná za vhodné, konať v jej mene na ktoromkoľvek zhromaždení účastníkov alebo
ktorejkoľvek triede účastníkov Spoločnosti, a takto oprávnená osoba má rovnaké právomoci konať
v mene ňou zastupovanej spoločnosti tak, ako keby táto spoločnosť bola fyzickou osobou –
účastníkom Spoločnosti.
RIADITELIA
43.
V súlade so všetkým najnovšími zmenami sa počet riaditeľov dá meniť, nesmie však byť
menej ako jedna osoba alebo viac ako sedem osôb. Prvý riaditeľ alebo riaditelia sa volia osobou
(osobami), ktorá(é) podpísala(i) zakladateľskú zmluvu. Neskôr môžu riaditeľov voliť účastníci alebo
riaditelia za rovnakých podmienok ako stanovujú účastníci alebo riaditelia; riaditeľov môžu odvolať
účastníci alebo riaditelia.
44. Každý riaditeľ zotrváva vo funkcii, kým ju nepreberie jeho nástupca, alebo až do jeho predčasného
úmrtia, abdikácie alebo odvolania.
45. Vakantná funkcia v rade riaditeľov sa môže obsadiť na základe rozhodnutia účastníkov alebo
väčšiny ostatných riaditeľov.
46. Od riaditeľa sa nevyžaduje kvalifikácia v oblasti akcií, avšak má právo byť prítomný a vyjadrovať
sa na každom zhromaždení účastníkov a na akomkoľvek osobitnom zhromaždení držiteľov
ktorejkoľvek triedy akcií Spoločnosti.
47. Riaditeľ môže písomne a vlastnoručne s uložením záznamu v jeho sídle vymenovať iného riaditeľa
alebo akúkoľvek inú osobu za svojho zástupcu. Každý takto vymenovaný zástupca je oprávnený
hlasovať na zhromaždení riaditeľov a odovzdávať hlas ako riaditeľ na akomkoľvek podobnom
zhromaždení, na ktorom nie je osobne prítomný jeho menujúci riaditeľ, a vo všebecnosti na takom
zhromaždení má a uplatňuje všetky právomoci, práva, povinnosti a oprávenia jeho menujúceho
riaditeľa. Každý takýto zástupca sa považuje za funkcionára Spoločnosti a nepovažuje sa za konateľa
jeho menujúceho riaditeľa. Pokiaľ sa neodôvodnene omešká alebo vzniknú komplikácie s oznámením
riaditeľovi o rozhodnutí, na ktoré sa požaduje jeho súhlas v súlade s čl. 73, jeho zástupca (ak je) je
oprávnený podpísať daný dokument v mene tohto riaditeľa. Odmena zástupcovi sa vypláca z odmeny
prislúchajúcej jeho menujúcemu riaditeľovi, a je vo výške poslednej vyplatenej odmeny, ako sa
dohodne medzi zástupcom a jeho menujúcim riaditeľom. Riaditeľ môže písomne a vlastnoručne s
uložením záznamu v jeho sídle, kedykoľvek odvolať vymenovaného zástupcu. Ak riaditeľ zomrie
alebo stratí schopnosť vykonávať funkciu riaditeľa, vymenovanie jeho zástupcu prestáva platiť.
49. Riaditelia môžu na základe rozhodnutia upraviť odmeny riaditeľov s prihliadnutím na poskytnuté
alebo budúce služby akéhokoľvek rozsahu v prospech Spoločnosti. Riaditelia si môžu nárokovať
úhradu cestovného, ubytovania a ďalších reálnych nákladov súvisiacich s pricestovaním na

zhromaždení riaditeľov a návratom, alebo ktoréhokoľvek výboru riaditeľov alebo zhromaždenia
účastníkov, alebo v súvislosti s aktivitami Spoločnosti, pokiaľ sa na tom uznesie zhromaždenie
riaditeľov.
50. Každý riaditeľ, ktorý na požiadanie cestuje do zahraničia alebo sa nachádza v zahraničí na
akékoľvek účely Spoločnosti alebo ktorý poskytuje služby prekračujúce, podľa názoru rady riaditeľov,
rámec jeho riaditeľských povinností, môže získať takú odmenu navyše (v podobe výplaty, príspevku,
podielu na zisku atď.), ktorá bude uznaná za primeranú rozhodnutím riaditeľov.
51. Spoločnosť môže vyplácať riaditeľovi, ktorý zastáva akúkoľvek funkciu na požiadanie Spoločnosti
(vrátane riaditeľovania), alebo poskytuje služby akejkoľvek spoločnosti, do ktorej je Spoločnosť
zainteresovaná, takú odmenu (v podobe výplaty, príspevku, podielu na zisku atď.) za vykonanie
funkcie alebo služby, ktorá bude uznaná za primeranú rozhodnutím riaditeľov.
52. FunkciRiaditeľa sa môže uvoľniť, ak riaditeľ:
(a) je odvolaný z funkcie na základe rozhodnutia účastníkov alebo riaditeľov, alebo
(b) sa stal bankrotom alebo uzatvára akékoľvek dohody alebo zmluvy so svojimi veriteľmi vo
všeobecnosti, alebo
(c) stratil zdravý rozum alebo sa iným spôsobom stal neschopný vykonávať svoju funkciu, alebo
(d) abdikoval na funkciu písomným oznámením Spoločnosti.
53. (a) Riaditeľ môže zastávať akúkoľvek inú funkciu alebo pozíciu v zisku Spoločnosti (okrem
audítora) v spojení s jeho funkciou riaditeľa a môže profesionálne konať v mene Spoločnosti za
rovnakých podmienok, ktoré sa uplatňujú pri určení odmien, podľa uváženia riaditeľov.
(b) Riaditeľ sa môže stať alebo stáva riaditeľom alebo funkcionárom ktorejkoľvek (alebo
zainteresovanej) spoločnosti podporovanej Spoločnosťou, alebo v ktorej môže byť Spoločnosť
zainteresovaná, v pozícii účastníka alebo inej, a takýto riaditeľ nemá nárok na žiadnu odmenu alebo
iné zvýhodnenia, ktoré získava ako riaditeľ alebo funkcionár alebo z jeho záujmov na danej
spoločnosti. Riaditelia môžu tiež stanoviť hlasovacie práva poskytované akciami v akejkoľvek inej
spoločnosti, ktorú drží alebo vlastní Spoločnosť, takým spôsobom, ako uznajú za vhodné, vrátane
konania na podporu akéhokoľvek ich rozhodnutia, alebo akéhokoľvek ich počtu riaditeľmi alebo
funkcionármi tej druhej spoločnosti. Riaditeľ môže hlasovať za udelenie takéhoto hlasovacieho práva
hore uvedeným spôsobom, bez ohľadu na to, že môže alebo sa mieni stat riaditeľom alebo
funkcionárom podobnej inej spoločnosti, a takisto akýmkoľvek iným spôsobom, ktorým je alebo môže
byť zainteresovaný v uplatnení týchto hlasovacích práv hore uvedeným spôsobom.
(c) Žiadny riaditeľ nemôže byť z funkcie odvolaný na základe dohody so Spoločnosťou uzavretej
z pozície dodávateľa, predávajúceho alebo inej, ani nemôže vstúpiť do takéhoto zmluvného vzťahu
prostredníctvom alebo z poverenia Spoločnosti, v ktorej ktorýkoľvek riaditeľ môže byť akýmkoľvek
spôsobom zainteresovaný v odvolaní, ani ktorýkoľvek riaditeľ, ktorý je viazaný takýmito zmluvnými
vzťahmi alebo je zainteresovaný v zodpovednosti o pripísanie Spoločnosti akýchkoľvek výhod
realizovaných v podobe akejkoľvek zmluvy alebo dohody, z dôvodu ktorej riaditeľ obsadzuje túto
funkciu alebo nadviazal dôverné vzťahy. Podstata zaujatosti riaditeľa musí byť ním zverejnená na
zhromaždení riaditeľov, na ktorom sa prerokúva nadviayanie kontaktov alebo predpokladaná dohoda,
a pokiaľ riaditeľ nebol zaujatý ku dňu konania tohto zhromaždenie voči navrhovanej zmluve alebo
dohode, alebo sa stane zainteresovaným po uzavretí dohody, musí bezodkladne po vzniku zaujatosti
písomne informovať Spoločnosť o tejto skutočnosti a o povahe jeho zaujatosti. Všeobecné informácie
riaditeľom od niektorého riaditeľa, že dotyčný je účastníkom predpokladanej firmy alebo spoločnosti,
sa vníma ako zainteresovanosť v akejkoľvek zmluve alebo obchode, ktoré sa môžu po dni oznámenia
uzavrieť s touto firmou alebo spoločnosťou (ak tento riaditeľ urobí to isté na zhromaždení riaditeľov,
alebo podujme rozumné kroky pre uistenie sa, že to isté sa stalo, a potom to prehlási na ďalšom
zhromaždení riaditeľov) je postačujúcim prehlásením o zaujatosti voči zmluve alebo obchode s touto
firmou alebo spoločnosťou. Riaditeľ sa môže počítať do kvóra na jeho žiadosť v rámci akejkoľvek

zmluvy alebo dohody, ktorú uzavrie so Spoločnosťou, alebo v ktorej je zainteresovaný ako bolo
povedané vyššie, a môže hlasovať v rámci tejto žiadosti.
FUNKCIONÁRI
54. Riaditelia Spoločnosti môžu, na základe rozhodnutia riaditeľov, menovať funkcionárov
Spoločnosti vtedy, kedy považujú za potrebné alebo účelné, a títo funkcionári môžu pozostávať
z predseda (prezidenta), jedného alebo viacerých podpredsedov (viceprezidentov), tajomníka
a pokladníka, ako aj ďalších funkcionárov podľa potreby. Funkcionári plnia svoje povinnosti tak, ako
mali predpísané v čase menovania v súlade so všetkými modifikáciami týchto povinností urobenými
neskôr rozhodnutím riaditeľov. Pri absencii konkrétneho delenia povinností do kompetencie predsedu
(prezidenta) spadá riadenie bežných záležitostí Spoločnosti, a podpredsedovia (viceprezidenti) konajú
podľa subordinácie v neprítomnosti predsedu, avšak im vykonanie týchto povinností musí delegovať
predseda. Tajomník má na starosti registre, zápisnice, účtovníctvo a agendu (inú ako finančnú)
Spoločnosti a zabezpečuje konanie Spoločnosti v súlade so zákonom a dalšími právnymi predpismi;
pokladník je zodpovedný za financie Spoločnosti.
55. Akákoľvek osoba môže zastávať viac než jednu funkciu, a žiadny funkcionár nemusí byť
riaditeľom ani účastníkom Spoločnosti. Funkcionári zotrvávajú vo funkcii, kým nebudú odvolaní
riaditeľmi alebo keď nie je vymenovaný nástupca.
56. Každý funkcionár, ktorý je právnickou osobou, môže vymenovať akúkoľvek osobu za svojho
oprávneného zástupcu na účely jeho zastupovania a konania vo všetkých záležitostiach funkcionárov.
PRÁVOMOCI RIADITEĽOV
57. Činnosť Spoločnosti spravujú riaditelia, ktoré znášajú všetky náklady, vrátane prípravných, v
súvislosti so založením a registráciou Spoločnosti a a môžu uplatovať všetky právomoci Spoločnosti,
ktoré nemusia podľa Ustanovení alebo podľa týchto Stanov plniť účastníci, v súlade s akýmkoľvek
delegovaním týchto právomocí na základe rozhodnutia účastníkov; žiadne požiadavky vznesené
rozhodnutím účastníkov však nemôžu prevažovať, pokiaľ sú v rozpore s týmito Stanovami alebo keď
tieto požiadavky znehodnocujú akékoľvek prednostné uznesenie riaditeľov, ktoré by bolo platné,
keby sa tieto požiadavky nevzniesli.
58. Rada riaditeľov môže poveriť ktoréhokoľvek z riaditeľov alebo funkcionárov akýmikoľvek
vykonateľnými právomocami, za takých podmienok a s takými obmedzeniami, aké uzná za vhodné,
spolu s alebo s výnimkou jeho vlastných právomocí, a môže obdobne zrušiť, odvolať, zmeniť alebo
upraviť všetky alebo ktorékoľvek z týchto právomocí. Riaditelia môžu delegovať ktorékoľvek z ich
právomocí výborom pozostávajúcim z toľkých členov alebo účastníkov, koľkých uznajú za vhodné;
každý takto sformovaný výbor pri uplatnení delegovaných právomocí musí spĺňať všetky zásady,
ktoré uplatňujú voči nemu riaditelia.
59. Riaditelia môžu pravidelne alebo kedykoľvek na základe poverenia určiť akúkoľvek spoločnosť,
firmu, osobu alebo skupinu osôb, menovaných priamo alebo nepriamo riaditeľmi, byť zákonným
zástupcom, resp. zástupcami Spoločnosti na tieto účely a s týmito právomocami, oprávneniami
a možnosťami (nevynímajúc už udelené riaditeľmi v zmysle týchto Stanov), na také obdobie za takých
podmienok, aké uznajú za vhodné. Akékoľvek podobné právomoci zmocnencov môžu obsahovať také
ustanovenia na ochranu a v záume osôb konajúcich na základe týchto oprávnení, aké riaditelia uznajú
za vhodné; môžu tiež poveriť akéhokoľvek iného zástupcu delegovať všetky alebo ktorékoľvek z im
udelených právomocí, oprávnení a možností.
60. Ktorýkoľvek riaditeľ – právnická osoba môže určiť akúkoľvek osobu za svojho právolatného
zástupcu na účely jeho reprezentovania v rade zhromaždenia a na rokovaniach riaditeľov
v akýchkoľvek záležitostiach.
61. Všetky šeky, zmenky, traty, dlhopisy a ďalšie spracovateľné nástroje, ako aj všetky príjmové
peňažné doklady na sumy vyplatené Spoločnosti musia byť podpísané, overené, akceptované,
indosované alebo iným spôsobom spracované tak a v takých prípadoch, ako o tom rozhodnú riaditelia.

62. Riaditelia môžu uplatniť všetky právomoci Spoločnosti na požičiavanie peňazí, poskytnutie záloh
alebo na zaťaženie ich podnikov, majetku a nevyžiadaného kapitálu alebo ktorejkoľvek ich časti, na
vydanie dlhopisov, zmeniek a ďalších cenných papierov, ak sa peniaze požičiavajú alebo sa používajú
ako krytie akýchkoľvek dlhov alebo záväzkov Spoločnosti alebo akejkoľvek tretej strany.
63. Pokračujúci v svojej činnosti riaditelia môžu bezpečne konať bez ohľadu na to, či v ich podnikoch
je vakantné miesto, nakoľko počet riaditeľov je stanovený na dve alebo viaceré osoby, a v prípade, ak
sa v rade riaditeľov vyskytne vakantné miesto, musí zostať iba jeden pokračujúci riaditeľ, oprávnený
konať samostatne výhradne na účely menovania iného riaditeľa.
KONANIE RIADITEĽOV
64. Zhromaždenie rady riaditeľov a akýchkoľvek výborov sa konajú na takom mieste, resp. miestach,
o ktorých rozhodnú riaditelia.
65. Riaditelia si volia predsedu zhromaždenia a stanovujú jeho funkčné obdobie, ale ak sa predseda
nezvolí, alebo ak aspoň na jednom zhromaždení nie je predseda prítomný, pretože bol v rovnakom
čase poverený robiť to isté, prítomní riaditelia zvolia kohosi z vlastných radov za predsedu
zhromaždenia.
66. Riaditelia sa môžu schádzať v obchodných záležitostiach, vo vecí odkladu a inej regulácie ich
zhromaždení tak, ako uznajú za vhodné. V otázkach vznikajúcich na akomkoľvek zhromaždení sa má
rozhodovať väčšinou hlasov; v prípade akejkoľvek rovnosti hlasov predseda má dva hlasy alebo
rozhodujúci hlas. Riaditeľ môže kedykoľvek zvolať zhromaždenie riaditeľov. Ak Spoločnosť má iba
jedného riaditeľa, hore uvedené ustanovenia týkajúce sa zhromaždení riaditeľov sa neuplatňujú, ale
takáto jediný (výhradný) riaditeľ má všetky právomoci reprezentovať a konať v mene Spoločnosti vo
všetkých záležitostiach, písomne zaznamenávať do zápisnice zo zhromaždenia a podpisovať a
vyhlásenia alebo memoranda vo všetkých požadovaných záležitostiach vyžadujúcich rozhodnutie
riaditeľov. Takéto vyhlásenie alebo memorandum sa považuje za postačujúce potvrdenie daného
rozhodnutia na všetky účely.
68. Oznámenie o zhromaždení riaditeľov musí riaditeľ obdržať najneskôr tri dni pred jeho konaním.
Bez ohľadu na predchádzajúci čl. 67, zhromaždenie riaditeľov konané v rozpore s týmto článkom sa
považuje za legitímne, ak všetci riaditelia oprávnení hlasovať na zhromaždení odmietli rozposlanie
oznámenia o konaní zhromaždenia.
69. Neúmyselné nerozposlanie oznámenia riaditeľom, alebo skutočnosť, že riaditeľ predmetné
oznámenie neobdržal, neovplyvňuje platnosť zhromaždenia.
70. Zhromaždenie riaditeľov je právoplatné na všetky účely, ak na začiatku zhromaždenia je
prítomná osobne alebo v zastúpení najmenej jedna tretina z celého počtu riaditeľov s minimálnym
počtom dve osoby.
71. Ak v priebehu 30 minút od hodiny stanovenej ako čas konania zhromaždenia, nie je prítomné
kvórum, zhromaždenie sa rozpúšťa.
72. Ktorýkoľvek účastník alebo viacerí účastníci rady riaditeľov alebo ktoréhokoľvek z jej výborov
sa môže zúčastniť na zhromaždení rady alebo výboru prostredníctvom konferenčného hovoru alebo
analogického komunikačného zariadenia, ktoré umožňuje všetkým zúastneným na zhromaždení sa
súčasne navzájom počuť. Účasť prostredníctvom takýchto prostriedkov sa považuje za prítomnosť
osoby na zhromaždení.
73. Rozhodnutie schválené väčšinou riaditeľov v období určenom na obdržanie oznámenia o
zhromaždení riaditeľov, alebo výboru riaditeľov, v podobe jedného alebo viacerých dokumentov v
písomnej podobe poslaných poštou, telexom, telegramom, káblovo, faximilne (FAX) alebo v
akejkoľvek inej podobe písomnej elektronickej komunikácie, je považované za platné; postačí, ak bolo
doručené zhromaždeniu riaditeľov, alebo príslušného výboru, ktorý s tým súhlasil, bez nutnosti robiť
žiadne záznamy.
ÚHRADA UJMY

74. V súlade s Ustanoveniami alebo ktorýmkoľvek iným aktuálne platným predpisom, každý riaditeľ
alebo funkcionár Spoločnosti má nárok na úhrady ujmy z aktív Spoločnosti proti všetkým stratám
alebo záväzkom, ktoré môže podporovať alebo znášať v súvislosti s plnením jeho pracovnej náplne
alebo v akejkoľvek inej súvislosti, a žiadny riaditeľ alebo funkcionár nie je zodpovedný za žiadne
straty, škody alebo nešťastia, ktoré sa môžu stať, alebo byť znášané Spoločnosťou pri plnení im
svojích povinností, alebo v inej súvislosti.
PEČIATKA
75. Riaditelia zabezpečia bezpečné uschovanie úradnej pečiatky Spoločnosti. Ošetrenie pečiatkou
akéhokoľvek nástroja, okrem uvedeného v čl. 2, je osvečením riaditeľa alebo akejkoľvek inej osoby
týmto oprávnenej riaditeľmi. Riaditelia môžu používať faximile pečiatky a osvedčovať podpisy
akýchkoľvek riaditeľov alebooprávnených osôb, čo sa môže reprodukovať v tlačenej alebo inej
podobe akéhokoľvek nástroja a má rovnakú zákonú silu a platnosť ako pečiatka odtlačená na tento
nástroj, ktorý môže byť podpísaný podľa vyššie uvedeného postupu.
DIVIDENDY A REZERVY
76. Riaditelia môžu na základe rozhodnutia vyhlásiť vyplatenie dividend, avšak sa nebudú vyhlasovať
k vyplateniu iné dividendy okrem zisku. Ak riaditelia určia, ihneď po vyplatení dividend:
(a) Spoločnosť bude schopná naplniť svoje pasíva podľa bežného postupu; a
(b) realizovateľná hodnota aktív Spoločnosti bude tvoriť najmenej celkovú čiastku jej pasív, iných ako
požadované dane odzrkadlené v účtovných knihách, a jej kapitál.
77. Dividendy, keď sa vyhlásia, budú vyplatené držiteľom akcií jednej triedy, s výnimkou držiteľov
iných tried, alebo v nerovaných množstvách držiteľom akcií rôznych tried.
78. Dividendy sa môžu vyplácať v peňažnej podobe, akciách alebo v podobe iného majetku.
79. Pri vypočítaní zisku na účely rozhodnutia o vyhlásení vyplatenia dividend, riaditelia môžu
zarátať do výpočtov čisté nerealizované zvyšovanie hodnoty aktív Spoločnosti.
80. Riaditelia môžu v určitých časových intervaloch vyplácať účastníkom take medzidividendy, ktoré
sa ocitnú v ich dispozícii vďaka proficitu Spoločnosti.
81. V súlade s právami držiteľov akcií s osobitnými právami vo vzťahu k dividendám, všetky
dividendy sa budú vyhlasovať k vyplateniu podľa nominálnej hodnoty vydanej akcie, s výnimkou
takých akcií, ktoré drží samotná Spoločnosť ako vlastné akcie ku dňu vyhlásenia dividend.
82. Riaditelia môžu ešte pred odporučením výšky akýchkoľvek dividend, odložiť bokom časť zisku
Spoločnosti v takých sumách, ktoré budú určené ako rezerva, resp. rezervy, podľa uváženia riaditeľov,
na účely hradenia výdavkov zhromaždení, alebo na akékoľvek iné účely, na ktoré môžu byť vhodne
použité zisky Spoločnosti, pokiaľ takéto použitie, podľa ich uváženia, bude v prospech obchodnej
činnosti Spoločnosti alebo rezervy budú investované tak, ako riaditelia uznajú za vhodné.
83. Ak niekoľko osôb je zaregistrovaných ako spoluvlastníci akýchkoľvek akcií, ktorékoľvek z nich
môžu požiadať o vyplatenie akýchkoľvek dividend alebo iných splatných v peňažnej podobe v rámci
akcií.
84. Oznámenie a vyplatení akýchkoľvek sa rozposiela dotknutým účastníkom vyššie opísaným
spôsobom, a všetky nevyžiadané v priebehu troch rokov po vyhlásení dividendy sa prehlasujú za
oprávnene zhabané riaditeľmi v prospech Spoločnosti.
85. Žiadna dividenda sa neúročí v neprospech Spoločnosti.
ÚČTOVNÍCTVO A AGENDA
86. Spoločnosť vedie take účtovníctvo a agendu, ktoré riaditelia považujú za nevyhnutné alebo
žiadúce pre sledovanie finančnej situácie Spoločnosti.
87. Spoločnosť archivuje zápisnice zo všetkých zhromaždení riaditeľov, účastníkov, výborov
riaditeľov, výborov funkcionárov a účastníkov, ako aj kópie všetkých rozhodnutí odsúhlasených
riaditeľmi, účastníkmi, výbormi riaditeľov, výbormi funkcionárov a účastníkov.
88. Účtovné knihy, záznamy a zápisnice požadované čl. 86 a 87 Stanov, sa uschovávajú v sídle

Spoločnosti alebo nainom mieste určenom riaditeľmi, a musia byť sprístupnené inšpekcii riaditeľov
kedykoľvek.
89. Riaditelia periodicky určujú, čo musia obsahovať, v akom v akom mieste i čase a za akých
podmienok alebo na akých zásadách sa majú sprístupňovať pre inšpekciu účtovné knihy, záznamy a
zápisnice Spoločnosti alebo ktorékoľvek z nich, keď sa v úlohe inšpektorov vystupujú účastníci, ktorí
nie sú riaditelia, pretože žiadni účastníci okrem riaditeľov bežne nie sú oprávnení vykonávať inšpekcie
žiadnych účtovných kníh, záznamov, zápisníc a dokumentov Spoločnosti, okrem stanovených
zákonom alebo povolených na základe rozhodnutia riaditeľov.
AUDIT
90. Riaditelia môžu na základe výzvy sprístupniť účty Spoločnosti pre kontrolu audítorom, resp.
audítormi, ktorých si objednajú za vopred odsúhlasenú odmenu.
91. Audítor môže byť účastníkom Spoločnosti, nie však riaditeľom ani funkcionárom; títo nemôžu
byť audítormi Spoločnosti počas funkčného obdobia.
92. Každý audítor Spoločnosti má prístupové právo kedykoľvek k účtovným knihám a zárukám
Spoločnosti, a je oprávnený požadovať od funkcionárov Spoločnosti také informácie a vysvetlenia,
ktoré považuje za nutné na splnenie jeho úlohy.
93. Správa audítora sa pripája k ním prekontrolovaným účtom; audítor má nárok na obdržanie
oznámení a účasti na akomkoľvek zhromaždení, na ktorom sa predkladá správa o ziskoch a stratách
Spoločnosti a účtovná bilancia.
OZNÁMENIA
94. Akékoľvek oznámenie, informácie alebo písomné vyhlásenia, ktoré treba rozposlať účastníkom,
sa doručujú poštou (ak sa dá letecky) adresované každému účastníkovi na adresu uvedenú v registri
akcií.
95. Všetky oznámenia adresované účastníkom, ktorí majú akcie v spoluvlastníctve a majú nárok na
obdržanie oznámenia, sa doručujú ktorejkoľvek osobe z počtu spoluvlastníkov, čo sa považuje za
doručenie všetkým spoluvlastníkom predmetnej akcie.
96. Akékoľvek oznámenie poslané poštou, sa považuje za doručené po uplynutí 10 dní od jeho
odoslania, pričom pre potvrdenie doručenia stačí potvrdiť, že list obsahoval oznámenie, adresa bola
uvedená správne a list bol odovzdaný na pošte.
DÔCHODKOVÉ A KAPITÁLOVÉ FONDY
97. Riaditelia môžu založiť a spravovať alebo zabezpečiť založenie a spravovanie akýchkoľvek
nepoistných alebo sporiacich dôchodkových alebo kapitálových úročených fondov, a poskytovať alebo
zabezpečovať poskytnutie peňažných darov, príspevkov, dôchodkov, príplatkov alebo odmien
akýmkoľvek osobám, ktoré sú alebo kedykoľvek boli zamestnancami alebo poskytovali služby
Spoločnosti, alebo akejkoľvek dcérskej spoločnosti Spoločnosti, alebo spojenej alebo pridruženej
k Spoločnosti samostatne alebo spolu s akoukoľvek inou dcérskou spoločnosťou, alebo osobám, ktoré
sú alebo kedykoľvek boli riaditeľmi alebo funkcionármi Spoločnosti alebo akejkoľvek inej spoločnosti
podľa vyššie uvedeného, alebo vykonávajú, resp. vykonávali pre práce na dohodu pre zamestnancov
alebo funkcionárov Spoločnosti alebo podobných iných spoločností, alebo akýchkoľvek osôb, na
prospechu ktorých Spoločnosť alebo akákoľvek iná spoločnosť podľa vyššie uvedeného má alebo
kedykoľvek mala záujem, najmä manželom a manželkám, rodinným príslušníkom a vyživovaným
osobám takýchto osôb; platby sa môžu vykonávať pred alebo po zabeupečení akýchkoľvek podobných
osôb podľa vyššie uvedeného, pričom sa to všetko vzťahuje buď na samotnú Spoločnosť, alebo na jej
spojenie s akoukoľvek inou spoločnosťou, na zamestnaní alebo vykonaní prác pre ktorú sa dané osoby
zúčastňovali. Z týchto financií nemôžu dané osoby profitovať any ich poskytovať ako dary, príspevky,
dôchodky, príplatky alebo odmeny.
LIKVIDÁCIA

98. Pri zániku Spoločnosti likvidátor môže, na základe rozhodnutia účastníkov, rozdeliť medzi nimi
podľa druhu alebo v celku alebo v časti aktíva Spoločnosti (bez ohľadu na to, či pozostávajú z majetku
rovnakého druhu, alebo nie) a na tento účel môže stanoviť takú hodnotu, ktorú považuje za férovú vo
vzťahu k akémukoľvek rozdeľovanému vyššie uvedeným spôsobom majetku. Likvidátor môže určiť,
ako bude toto rozdelenie prebiehať medzi účastníkmi alebo rôznymi triedami účastníkov. Likvidátor
môže odovzdaťvšetky alebo akúkoľvek časť týchto aktív poručníkom tak, ako uzná za vhodné
vzhľadom k dobru prispievateľov, ale takým spôsobom, aby žiadny účastník nebol nútený prijať
akékoľvek akcie alebo iné cenné papiere, ku ktorým nemá žiadne záväzky.
ARBITRÁŽ
99. Akékoľvek spory vzniknuté medzi Spoločnosťou na jednej strane a ktorýmkoľvek z jej účastníkov,
ich exekútormi, správcami alebo zmocnencami na druhej strane v súvislosti so skutočným zámerom a
výstavbou, alebo incidentmi, alebo následkami darovania, alebo Ustanoveniami, v súvislosti s
čímkoľvek vykonaným alebo vymoženým, vynechaným alebo poškodeným v zmysle Ustanovení,
alebo v súvislosti s akýmkoľvek porušením, alebo darovaním, alebo s akýmikoľvek Ustanoveniami,
ktorými je dotknutá Spoločnosť alebo ktorékoľvek jej úkony, tieto nezrovnalosti, pokiaľ sa strany
dohodnú sa obrátiť s tým istým na arbitráž, sa budú riešiť dvomi rozhodcami, z ktorých si každá strana
vyberie po jednom, a títo dvaja si pred začatím konania zvolia tretieho za predsedu.
100. Ak ktorákoľvek zo strán konania si preddefinuje rozhodcu, či už priamo, alebo prostrednítcvom
zastúpenia (v prípade, ak určený rozhodca zomrie, stane sa nesvojprávnym alebo odmietne konať)
v priebehu 10 dní po tom, čo ho druhá strana požiadala o to isté, takáto druhá strana môže určiť
rozhodcu konajúceho na rovnakom mieste ako rozhodca prvej strany.
ZMENY STANOV
101. Spoločnosť môže meniť alebo modifikovať ustanovenia týchto Stanov as originally drafted alebo
as amended from time to time na základe rozhodnutia účastníkov alebo na základe rozhodnutia
riaditeľov.
Podpísaný konateľ, na účely registrácie medzinárodnej obchodnej spoločnosti podľa zákona
Seychelskej republiky, týmto podpisuje tieto Stanovy.
Meno, adresa a údaje podpísanej osoby
Victoria Corporate Agents (Proprietary) Limited
Suite 108, Premier Building Victoria, Mahe Seychely
Podpísaná konateľka, na účely registrácie medzinárodnej obchodnej spoločnosti podľa zákonov
Seychelskej republiky, vlastnoručne uvádza svoje meno na tejto zakladateľskej zmluve.
Osoba vykonávajúca registráciu:
Sandrine Rassool
oprávnená konateľka
8. januára 2015

Originál osvedčený:
podpis
Linda Quatre,
108 Premier Building
Victoria, Mahe, Seychelles

Úradná pečiatka: Finančný úrad Seychelskej republiky
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SEYCHELSKÁ REPUBLIKA
ZÁKON O MEDZINÁRODNÝCH OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTIACH Z ROKU 1994
(Zákon 24 z roku 1994)

OSVEDČENIE O REGISTRÁCII

Týmto potvrdzujeme, že na základe splnenia všetkých požiadaviek na založenie medzinárodnej
obchodnej spoločnosti v súlade so Zákonom o medzinárodných obchodných spoločnostiach z roku
1994, spoločnosť

UniSky Corporation
je založená v Seychelskej republike ako medzinárodná obchodná spoločnosť dňa 8. januára 2015.
Vydané na ostrove Victoria, Seychely.
Číslo spoločnosti: 159735
podpis
Randolf Samson
Úrad pre finančné služby
Registrátor medzinárodných obchodných spoločností

Úradná pečiatka

