Predbežné vyhlásenie
za obdobie druhých šiestich mesiacov účtovného obdobia roku 2010
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. Jedným z príjemcov tohto rozhodnutia bola aj Spoločnosť a to aj napriek skutočnosti, že
jej zástupcovia sa kartelových stretnutí nikdy nezúčastňovali, dokonca o ich existencii nikdy 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. 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.
Rozhodnutie Komisie bolo do sídla Spoločnosti doručené 27.7.2009. Od tohto okamihu začala pre
1.garantovanú plynúť 3-mesačná lehota na uhradenie udelenej pokuty alebo jej časti (keďže je Spoločnosť
k jej uhradeniu zaviazaná spolu s NCHZ spôsobom spoločne a nerozdielne) a súčasne 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 – k čomu podľa názoru právneho zástupcu Spoločnosti v prípade 1.garantovanej skutočne
došlo. 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.
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. V prípade 1.garantovanej sme presvedčení, že v prípade, pokiaľ Súd nevyhovie
návrhu na odklad vykonateľnosti rozhodnutia skutočne môže dôjsť k vzniku neodstrániteľnej škody,
keďže by to znamenalo pravdepodobne konkurz spoločnosti. Žalobu na dosiahnutie odkladu
vykonateľnosti rozhodnutia podala 1.garantovaná 13.10.2009.
V oboch uvedených konaniach nebolo do vydania tohto predbežného vyhlásenia rozhodnuté.
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Z procesného hľadiska je aj v prípade neúspechu pred Súdom prvého stupňa ešte možné podať opravný
prostriedok na Súdny dvor Európskych spoločenstiev a to v lehote dvoch mesiacov od doručenia
rozhodnutia Súdu prvého stupňa spoločnosti.
Pokiaľ sa však vrátime k podstate porušeniu hospodárskej súťaže a k výške udelených sankcií je možné
konštatovať, že celý doterajší proces je pomerne prekvapujúci vo viacerých ohľadoch. Pre príklad je
možné uviesť, že 1.garantovaná sa kartelových stretnutí nezúčastňovala vôbec a o ich existencii dokonca
nemala ani žiadnu vedomosť. Napriek tomu však pokuta pre spoločnosť 1. garantovaná a spoločnosť
NCHZ je najvyššia zo všetkých adresátov Rozhodnutia Komisie. Uloženie najvyššej pokuty spomedzi
všetkých účastníkov kartelu je podľa nášho názoru neprimerané okrem iného aj vzhľadom na nízku
osobnú angažovanosť predstaviteľov spoločnosti NCHZ v kartelových dohodách a absolútnu
neangažovanosť zástupcov 1.garantovanej..
Zároveň nie je možné neuviesť skutočnosť, že na spoločnosť Novácke chemické závody už bol z podnetu
predstavenstva spoločnosti dňa 8.októbra 2009 vyhlásený konkurz, ktorý toho času prebieha.
Úsilie predstavenstva v boji proti rozhodnutiu Komisie sa rozhodli podporiť aj drobní akcionári, ktorí
v priebehu septembra organizovali petičnú akciu s cieľom osloviť príslušné kompetentné orgány
s požiadavkou na podporu spoločnosti a jej akcionárov. Petícia bola odovzdaná zástupcom Európskej
komisie na Slovensku ako aj predstaviteľom slovenskej vlády a jej cieľom je vyjadriť nesúhlas
s rozhodnutím Komisie.
Podľa predbežných hospodárskych výsledkov spoločnosti 1.garantovaná a.s. od 1.1.2010 do dátumu
zostavenia tohto Priebežného vyhlásenia dosiahla spoločnosť účtovnú stratu vo výške 752.172 EUR.
Nakoľko spoločnosť 1.garantovaná a.s. zrealizovala predaj všetkých významných aktív v podobe
nehnuteľnosti, akciových a obchodných podielov už v roku 2008 a 2009, dosiahnutá strata za vyššie
uvedenú účtovné obdobie odzrkadľuje výsledok len hospodárenie z bežnej – prevádzkovej činnosti.
Najvýznamnejšie položky nákladov v roku 2010 predstavovali náklady na prijaté služby vo výške 353.906
EUR (z toho najvyššia položka predstavovala náklady na právne poradenstvo vo výške 168.218 EUR,
vedenie účtovníctva a ekonomické poradenstvo vo výške 49.500, podnikateľské poradenstvo
a administratívne služby vo výške 49.050 EUR náklady na prenájom prevádzkových priestorov vo výške
16.151 EUR, náklady na prenájom vozového parku vo výške 14.468 EUR a náklady na osobnú dopravu
vo výške 22.000 EUR). Významnú položku nákladov v sledovanom období predstavoval aj náklad na
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi predstavenstva vo výške 86.992 EUR a nezmluvné
nákladové úroky plynúce z doposiaľ neuhradenej pokuty vyrúbenej Európskou komisiou vo veci
kartelovej dohody vo výške 170.090 EUR. Celkové osobné náklady (mzdy, odmeny členom orgánov
spoločnosti a zákonné sociálne poistenie) bolo vo výške 99.503 EUR. V kategórií výnosov spoločnosť
realizovala len výnosy z predaja dlhodobého hmotného majetku vo výške 29.556 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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