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Podľa § 34 ods. 2 písm. a) zákona o burze v spojení s § 20 ods. 6 písm. b) a c)  a ods. 7 písm. h) 
zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov, je účtovná jednotka povinná vo výročnej správe 
uviesť: 
 
b) všetky významné informácie o metódach riadenia a údaj o tom, kde sú informácie o metódach 
riadenia zverejnené (konkrétny popis významných informácií o metódach riadenia a miesto ich 
zverejnenia kde sú verejne prístupné), 
 
c) dôvody, pre ktoré sa  účtovná jednotka rozhodla neuplatňovať žiaden kódex riadenia spoločnosti,   
 
h) právomoci štatutárneho orgánu Spoločnosti rozhodnúť o vydaní akcií alebo spätnom odkúpení 
akcií (uviesť aj v prípade ak štatutárny orgán nemá túto právomoc). 
 
 
Na základe vyššie uvedeného sa predstavenstvo Spoločnosti rozhodlo doplniť výročnú správu za rok 
2020 v nasledovnom znení: 
 
 
Vyhlásenie o správe a riadení Spoločnosti (emitenta cenných papierov) 
 

- Základné informácie o správe a metódach riadenia sú obsiahnuté v Stanovách spoločnosti. 
Spoločnosť sa v súčasnej dobe riadi a dodržuje všetky požiadavky na správu a riadenie 
spoločnosti, ktoré stanovujú všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky. 
Rovnako Spoločnosť dodržiava ustanovenia Obchodného zákonníka týkajúce sa ochrany práv 
akcionárov obzvlášť ustanovenia o včasnom poskytovaní všetkých relevantných informácií o 
spoločnosti a ustanovenia o zvolávaní a vedení jej valných zhromaždení. Spoločnosť je 
akciovou spoločnosťou založenou a existujúcou podľa právnych predpisov Slovenskej 
republiky.  

- Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Spoločnosti. Valné zhromaždenie si môže vyhradiť 
rozhodovanie o veciach, ktoré inak patria do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti. Valné 
zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Právo zúčastniť sa na 
rokovaní valného zhromaždenia majú aj všetci členovia predstavenstva, dozornej rady a 
osoby, ktorých účasť schválilo valné zhromaždenie. 

- Predstavenstvo je štatutárnym orgánom Spoločnosti a je oprávnené konať v mene Spoločnosti 
vo všetkých veciach a zastupuje Spoločnosť voči tretím osobám, pred súdom a pred inými 
orgánmi. Predstavenstvo je povinné riadiť sa rozhodnutiami a vykonávať rozhodnutia valného 
zhromaždenia. Členovia predstavenstva môžu zastupovať Spoločnosť vo všetkých 
záležitostiach, a to tak, že Spoločnosť zastupujú navonok vždy dvaja členovia predstavenstva 
konajúci spoločne. Výkon funkcie člena predstavenstva je nezastupiteľný. Kompetencie 
predstavenstva sú vymedzené v Stanovách Spoločnosti. V ich zmysle predstavenstvo riadi 
činnosť Spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach Spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi 
predpismi a Stanovami Spoločnosti vyhradené do pôsobnosti iných orgánov Spoločnosti. 
Zvláštne právomoci rozhodnúť o vydaní alebo spätnom odkúpení dlhopisov nemajú.  

- Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej 
činnosti Spoločnosti. Členovia dozornej rady sa zúčastňujú na valnom zhromaždení 
Spoločnosti a sú povinní oboznámiť valné zhromaždenie s výsledkami svojej kontrolnej 
činnosti. Odbornosť členov dozornej rady aj predstavenstva a ich skúsenosti z praxe sú 
zárukou efektívneho riadenia spoločnosti.  

- Výbor pre audit je orgánom Spoločnosti, ktorý vykonáva činnosti uvedené v príslušných 
právnych predpisoch – zákone 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a zákone 431/2002 Z. z. 
o účtovníctve. Výbor pre audit volí a odvoláva valné zhromaždenie a skladá sa z troch členov. 
Výbor pre audit sleduje efektivitu vnútornej kontroly, interného auditu a systémov riadenia 
rizík v spoločnosti, ak ovplyvňujú zostavovanie účtovnej závierky a je povinný oboznámiť valné 
zhromaždenie s výsledkami svojej činnosti formou správy o svojej činnosti minimálne raz za 
kalendárny rok. 

 
- Spoločnosť neprijala a neuplatňuje Kódex o riadení spoločnosti, pretože je v súčasnosti iba 

odporučením a nejedná sa o všeobecne záväzné pravidlá, ktorých dodržiavanie by bolo v 
Slovenskej republike povinné. Spoločnosť dodržuje všetky požiadavky na správu a riadenie 
spoločnosti, ktoré stanovujú obecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky. Riadi sa 
Prospektom v zmysle zákona o cenných papieroch, ktorý obsahuje všetky údaje o Emitentovi 
cenných papierov, ručiteľovi a dlhopisoch. Prospekt, ako aj všetky dokumenty v ňom uvedené 
sú prístupné v sídle Spoločnosti a tiež v elektronickej podobe na internetovej stránke 
http://iii.aquila-real-asset.com/. 


