Predbežné vyhlásenie
za obdobie druhých šiestich mesiacov účtovného obdobia roku 2012

v zmysle § 36 Zákona o burze cenných papierov č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov
predkladá spoločnosť 1.garantovaná, a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sa, vl. č.: 893/B
IČO: 31 400 434 (ďalej len „Spoločnosť“)

V lehote do dátumu podania tohto Predbežného vyhlásenia došlo z pohľadu emitenta k nasledovným
významným udalostiam týkajúcich sa spoločnosti 1.garantovaná a.s.

Dňa 22.7.2009 bolo do sídla spoločnosti doručená informácia, že Európska komisia prijala konečné
rozhodnutie vzťahujúce sa na jediné a opakované porušenia ustanovení článku 81 Zmluvy
o založení Európskeho spoločenstva a článku 53 Dohody o Európskom hospodárskom priestore.
Porušovanie spočívalo v delení trhu, prideľovaní predajných kvót, zákazníkov, určovaní cien ako aj
vo výmene citlivých obchodných informácii, ktoré podľa záverov Komisie trvalo minimálne od
7.apríla 2004 do 16.januára 2007. Rozhodnutie Komisie bolo určené spolu 15 spoločnostiam
z Nemecka, Švédska, Rakúska, Slovinska a Slovenska.
Jedným z príjemcov tohto rozhodnutia bola aj spoločnosť 1.garantovaná a to aj napriek skutočnosti,
že jej zástupcovia sa kartelových stretnutí nikdy nezúčastňovali, dokonca o ich existencii nemali ani
žiadnu vedomosť. Túto skutočnosť Komisia vo svojom vyšetrovaní nikdy nespochybnila a ani sa
nepokúšala tvrdiť opak. K obvineniu 1.garantovanej pristúpila Komisia až na základe tzv. Zásady
osobnej zodpovednosti. Pri uplatňovaní tejto zásady najprv Komisia určí subjekt, právnickú osobu,
ktorá sa priamo podieľala na činnosti kartelu, v tomto prípade teda Novácke chemické závody
(NCHZ). V tejto súvislosti Komisia vykonala 16.januára 2007 neohlásené vyšetrovania priamo na
mieste v závode v Novákoch. Následne v rámci uplatňovania uvedenej zásady Komisia skúma, či
subjekt, ktorý sa zúčastňoval na kartelových jednaniach náhodou nepatrí do skupiny spoločností,
v rámci ktorej nemá možnosť určiť si svoje správanie na trhu samostatne. V takomto prípade totiž
Komisia potom prisudzuje protiprávne konanie aj právnickej osobe, v tomto prípade 1.garantovanej,
ktorá podľa názoru Komisie determinuje jej trhové správanie. V dôsledku toho bude materská
spoločnosť (1.garantovaná a.s.) zodpovedná spôsobom spoločne a nerozdielne za úhradu pokuty,
ktorá môže byť uložená spoločnosti, ktorá sa priamo podieľala na činnosti kartelu. A k práve
takémuto záveru sa dopracovala Komisia a to aj napriek tomu, že 1.garantovaná informovala
zástupcov Komisie o skutočnosti, že NCHZ bola schopná v uvedenom čase určovať svoje trhové
správanie samostatne.
Odo dňa oficiálneho začatia vyšetrovania, ktorým bol 16.január 2007 dopytovala Komisia
opakovane zástupcov spoločnosti 1.garantovaná s požiadavkami o poskytnutie relevantných
informácii. Výsledkom vyšetrovania zástupcov Európskej komisie bolo prijatie dokumentu tzv.
Oznámenie námietok, ktoré je možné vnímať ako obvinenie. Toto Oznámenie námietok je určené
len spoločnostiam, ktoré plánuje Komisia potrestať udelením pokuty za porušovanie pravidiel
hospodárskej súťaže. Oznámenie námietok bolo dňa 26. júna 2008 doručené do sídla 1.garantovanej
a až týmto okamihom sa tak 1.garantovaná dozvedela, že aj ona je podozrivá z účasti na kartelovej
dohode.
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Následne bolo dňa 2.októbra 2008 odoslané zástupcom Komisie vyjadrenie 1.garantovanej,
v ktorom sme podľa nášho názoru jasne preukázali, prečo by 1.garantovaná nemala byť obvinená po
boku NCHZ. Argumenty, ktoré sme v obhajobe uplatnili však Komisia pri prijímaní konečného
rozhodnutia odmietla uznať a k uhradeniu pokuty tak zaviazala 1.garantovanú spolu s NCHZ
spôsobom spoločne a nerozdielne. Ako už bolo uvedené, toto Rozhodnutie Komisie bolo do
Spoločnosti doručené 27.7.2009.
V dôsledku uvedeného rozhodnutia podala 1.garantovaná návrh na jeho preskúmanie dňa 2.októbra
2009 prostredníctvom svojho právneho zástupcu, ktorým je spoločnosť White & Case. Ústne
pojednávanie vo veci samej sa konalo 25.4.2012 v Luxemburgu. Samotnému konaniu ústneho
pojednávania predchádzalo množstvo písomných vyjadrení s poukazom na nevinu 1.garantovanej.
Ústne konanie pozostávalo predovšetkým z prednesenia obhajoby skutočností, ktoré 1.garantovaná
uviedla vo svojich písomných podaniach a v ich bližšej špecifikácii. Rovnakú príležitosť mal
pochopiteľne aj zástupca Európskej komisie.
Výsledok ústneho pojednávania sa premietne do prijatia rozhodnutia súdu prvého stupňa vo veci
samej, ktoré sa podľa informácii prijatých zo súdu očakáva 12.decembra toho roku. Uvedený dátum
tak bude znamenať pre Spoločnosť veľký míľnik, ktorý bude mať významný dopad na jej ďalšiu
existenciu fungovanie.
Podľa predbežných hospodárskych výsledkov spoločnosti 1.garantovaná a.s. od 1.1.2012 do dátumu
zostavenia tohto Priebežného vyhlásenia k 31.10. 2012 dosiahla spoločnosť účtovnú stratu vo výške
783 676 EUR. Dosiahnutá strata odzrkadľuje najmä výsledok hospodárenia z finančnej činnosti, kde
dosiahla spoločnosť stratu 968 553 €. Tá bola spôsobená najmä záporným rozdielom medzi
nominálnou a obstarávacou cenou vlastných akcií pri zúčtovaní zníženia základného imania
bezodplatným vzatím z obehu vlastných akcií spoločnosti a to na základe rozhodnutia Valného
zhromaždenia zo dňa 10.7.2012 vo výške 761 213 €. Významnými nákladmi z finančnej činnosti sú
aj úroky z pôžičiek vo výške 227 434 €.
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti bol zisk 184 900 €.
Spoločnosť dosiahla tržby z predaja poskytnutých služieb vo výške 1 996 621 € a tržby z predaja
tovaru vo výške 874 660 €. Medzi najvýznamnejšie položky nákladov možno zaradiť náklady na
predaný tovar vo výške 870 960 €, náklady v súvislosti s poskytnutými službami pre klienta vo
výške 309 098 €, právne služby 205 338 €, prenájom priestorov 148 312 €, prenájom automobilov
158 995 € a osobné náklady vo výške 543 549 €.
Významnejšie dopady na hospodársku situáciu spoločnosti sa predpokladajú až na základe výsledku
právneho sporu vedeného spoločnosťou s Európskou komisiou vo veci kartelovej dohody.
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