Predbežné vyhlásenie
za obdobie prvých šiestich mesiacov účtovného obdobia roku 2011
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 Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava 4,
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 v poslednom období z pohľadu emitenta,
spoločnosti 1.garantovaná, a.s. k nasledovným významným udalostiam.

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.
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
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s NCHZ spôsobom spoločne a nerozdielne. Ako už bolo uvedené, toto Rozhodnutie Komisie bolo
do Spoločnosti doručené 27.7.2009. Od tohto okamihu začala pre 1.garantovanú plynúť 3mesačná lehota na uhradenie udelenej pokuty, resp. jej časti, keďže sme k jej uhradeniu boli
zaviazaní spolu s NCHZ spôsobom spoločne a nerozdielne, resp. lehota dvoch mesiacov
a desiatich dní na podanie žaloby na preskúmanie príslušného Rozhodnutie Komisie.
Rozhodnutie Komisie o uložení pokuty je preskúmateľné Súdom prvého stupňa so sídlom
v Luxemburgu. Môže sa tak stať z viacerých dôvodov, ako napríklad ak došlo zo strany Komisie
k porušeniu právnych predpisov – čo podľa nášho názoru a podľa názoru nášho právneho
zástupcu v prípade 1.garantovanej aj oprávnene tvrdíme.
Súd prvého stupňa je orgánom EÚ, ktorý okrem iného dohliada na zákonnosť právnych aktov
ostatných orgánov EÚ, vrátane rozhodnutí Komisie. Súd prvého stupňa môže pokutu potvrdiť,
zrušiť, znížiť ale dokonca aj zvýšiť. Konanie o preskúmaní rozhodnutia Komisie pred Súdom
prvého stupňa sa začína na návrh dotknutej strany, teda 1.garantovanej. 1.garantovaná podala
návrh na preskúmanie rozhodnutia Komisie dňa 2.októbra 2009 prostredníctvom svojho právneho
zástupcu, ktorým je spoločnosť White & Case.
Popri návrhu na preskúmanie rozhodnutia Komisie je možné podať aj samotný návrh na odklad
výkonu rozhodnutia Komisie, nakoľko samotné podanie žaloby na Súde prvého stupňa nemá
samo o sebe odkladný účinok. O návrhu na odklad výkonu rozhodnutia Komisie rozhoduje
skráteným konaním predseda Súdu prvého stupňa. Odklad výkonu je možné udeliť, ak
navrhovateľ preukáže, že návrh vo veci samej je prijateľný a odklad výkonu je naliehavý
z dôvodu vzniku neodstrániteľnej škody v prípade úspechu v ďalšom konaní. Žalobu na
dosiahnutie odkladu vykonateľnosti rozhodnutia podala 1.garantovaná 13.9.2009. Rozhodnutie
v danej veci bolo vykonané 3.3.2011 a predseda súdu prvého stupňa v Luxemburgu, v ňom
súhlasil s návrhom 1.garantovanej na dočasný odklad výkonu rozhodnutia Európskej Komisie.
Rozhodnutie súdu je síce podmienené a vyžaduje si od 1.garanotvanej okrem iného úhradu vo
výške 2,1 mil. EUR okamžite, na druhej strane je však pozitívnym signálom, nakoľko ide vôbec
o prvé udelenie odkladu výkonu rozhodnutia súčasným predsedom súdu. Odklad je povolený do
11.júla 2012, resp. do prijatia rozhodnutia súdu v hlavnej veci. Do súdneho sporu sa na obranu
1.garantovanej snažili zapojiť aj jej akcionári prostredníctvom intervencie, teda žiadosti
o pristúpenie ku konaniu, ich požiadavka však bola sudcom zamietnutá.
Je však nutné uviesť, že 1.garantovaná aj naďalej spochybňuje, okrem iných vecí, svoju
zodpovednosť za existenciu a činnosť kartelu ako aj metodológiu, ktorú Európska Komisia
použila pri výpočte udelenej pokuty. Tieto otázky však budú predmetom až hlavného
pojednávania, ktoré nebolo doposiaľ vytýčené. Podmienky, ktoré predseda súdu v Luxemburgu
vo svojom rozhodnutí stanovil, boli naplnené 1.4.2011.
Podľa predbežných hospodárskych výsledkov spoločnosti 1.garantovaná a.s. od 1.1.2011 do
dátumu zostavenia tohto Priebežného vyhlásenia dosiahla spoločnosť účtovnú stratu 94.959 EUR.
Dosiahnutá strata odzrkadľuje len výsledok z hospodárenia z bežnej činnosti, nakoľko v danom
období spoločnosť neuskutočňovala žiadne významné finančné transakcie ani iné obchodné
činnosti. Medzi najvýznamnejšie položky nákladov ktoré sa podieľali na vyššie uvedenej strate
možno zaradiť náklady na vedenie účtovníctva a ekonomické poradenstvo vo výške 18.000 EUR,
náklady na právne zastupovanie vo výške 19.651 EUR, náklady na administratívu a riadenie
firmy vo výške 11.800 EUR, náklady na prenájom vozidiel vo výške 9.334 EUR, náklady na
prepravu osôb (letecká a osobná) vo výške 13.013 EUR a náklady na prenájom priestorov vo
výške 4.258 EUR. 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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