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Príhovor predsedu predstavenstva

Vážení akcionári, obchodní partneri, kolegovia,
rok 2018 bol poznamenaný organizačno−personálnymi zmenami v manažérskych pozíciách ako aj zmenami v štatutárnych orgánoch spoločnosti.
Tieto zmeny sa dotkli tak spoločnosti Biotika a.s. aj dcérskej spoločnosti ČOV a.s.
Spoločnosť Biotika a.s. dosiahla za rok 2018 hospodársky výsledok 1 127 813,86 EUR po zdanení.
Tento výsledok bol dosiahnutý zlepšením riadenia výrobného procesu, optimalizáciou jednotlivých výrobných krokov, vyšším predajom vlastných
výrobkov a tiež znižovaním cien niektorých rozhodujúcich vstupných surovín, čím sa z časti eliminoval vplyv iných nákladových položiek – ako bol
vplyv príplatkov na nočnú prácu, zvýšenie príplatkov za sviatky a zvýšenie nákupných cien energií.
V roku 2018 spoločnosť Biotika a.s. dosiahla zvýšenie predajných cien Penicilínu V. Úpravou platobných podmienok na platby vopred bola zabezpečená
lepšia dostupnosť finančných prostriedkov.
K navýšeniu predaja Penicilínu V prispel aj dočasný výpadok čínskej konkurencie na trhu v Indii.
Nárast tržieb vlastných výrobkov sa zvýšil o 10,7 %, čo znamenalo nárast o 2 375 270 EUR.
Pridaná hodnota narástla medziročne o 1 495 682 EUR, čo predstavuje celkovo nárast o 16,9 %.
V roku 2018 spoločnosť Biotika a.s. pokračovala v znižovaní úverového zaťaženia. Úvery spoločnosti klesli o 2 066 429 EUR. Spoločnosť Biotika a.s.
je stabilným, solventným a spoľahlivým obchodným partnerom.
Dovoľte mi poďakovať všetkým zamestnancom spoločnosti Biotika a.s. za ich prácu v roku 2018, za ich ochotu aktívne riešiť vzniknuté problémy.
Poďakovanie patrí hlavným akcionárom, členom dozornej rady, predstavenstva za ich podporu a aj obchodným partnerom našej spoločnosti.
Zvyšovanie výrobnej kapacity a efektívnosti výrobného procesu, práca na viacerých vývojových projektoch a nárast tržieb vytvára predpoklady pre
stabilný pozitívny vývoj spoločnosti Biotika a.s. aj v nasledujúcich obdobiach.

Ing. Miroslava Vargová
Predseda predstavenstva a
organizačno – personálny riaditeľ
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Identifikačné údaje
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
Právna forma:
Dátum založenia:
Dátum zápisu:
Právny predchodca:
Zaregistrovaná:

Biotika a.s.
Slovenská Ľupča 566, PSČ: 976 13
31 561 900
SK 2020452412
2020452412
akciová spoločnosť
19. 4. 1992
1. 5. 1992
Biotika, štátny podnik – založený 1. 1. 1953
v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica
oddiel: Sa, vložka č. 65/S

Dcérska spoločnosť:

ČOV a.s.
Sídlo:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
Právna forma:
Obchodný podiel Biotika a.s.:
Dátum zápisu:
Zaregistrovaná:
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Slovenská Ľupča 566, PSČ: 976 13
34 644 340
SK 2022102830
2022102830
akciová spoločnosť
100 % akcií
1. 1. 2006
v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica
oddiel: Sa, vložka č. 843/S
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História spoločnosti
Vznik národného podniku Biotika v rámci koncernu SPOFA, ktorý zastrešoval všetky farmaceutické výrobné podniky v bývalom Československu.
Pôvodnou úlohou národného podniku bola výroba penicilínu, v tom čase najmodernejšieho liečiva.
Začiatok výroby penicilínu G
Vznik vlastného výskumno−vývojového pracoviska. Jeho prvým výsledkom bol skrátený postup prípravy surovej draselnej soli penicilínu G ako
východiskového produktu na prípravu finálnych preparátov penicilínu G.
Začiatok výroby penicilínu V
Tradičná výroba substancií sa rozšírila o výrobu biofaktorov a výrobu injekcií pre humánne použitie; pričlenenie výrobného závodu Farmácia Martin
k Biotike, nábeh výroby streptomycínu a chlórtetracyklínu.
Začiatok výroby kŕmnych doplnkov a premixov
Začiatok výroby injekcií pre veterinárne použitie
Začiatok výroby L−lyzínu. Biotika ako tretia firma na svete po Japonsku a USA začala s výrobou L−lyzínu fermentačnou metódou
Vedecko výskumné laboratórne pracovisko bolo pretransformované na vedecko−výskumný odbor s porovnateľným štatútom ako ostatné špecializované
vedecko−výskumné inštitúcie v Československu.
Začiatok výroby tylozínu (veterinárny preparát)
Otvorenie novovybudovanej prevádzky na výrobu penicilínu
Začiatok výroby L−treonínu
Do začiatku procesu privatizácie bola Biotika štátnym podnikom ako súčasť koncernu SPOFA, holdingom vo vlastníctve štátu, zastrešujúcim všetky
farmaceutické spoločnosti v bývalom Československu. Akciová spoločnosť Biotika bola založená v roku 1992 kedy začal proces privatizácie. Privatizácia
mala formu kupónovej privatizácie. V roku 1992 bolo 60 % akcií sprivatizovaných a 40 % akcií zostalo vo vlastníctve Fondu národného majetku.
Dňa 2. 3. 1992 založili spoločnosti Biotika a.s. so spoločnosťou Hoechts Aktiengesellschaft, Nemecko spoločnosť s ručením obmedzeným Hoechst
– Biotika s.r.o., Martin v pomere obchodných podielov 48 % pre spoločnosť Biotika a.s. a 52 % pre spoločnosť Hoechts Aktiengesellschaft.
Otvorenie nového závodu na výrobu premixov
Dňa 25. 1. 1993 založila spoločnosť Biotika a.s. so spoločnosťou Degussa AG, Nemecko spoločnosť s ručením obmedzeným Evonik
Fermas s.r.o., Slovenská Ľupča v pomere obchodných podielov 50 % pre každého zo zakladateľov.
Zavedenie novej výroby tuhých betalaktámových preparátov
Otvorenie novej prevádzky izolácie
V druhej polovici roku 1995 bol implementovaný nový informačný systém BPCS.
V roku 1996 bol proces privatizácie ukončený. Väčšinovým akcionárom sa stala spoločnosť G.V.Pharma, ktorá získala 42 % akcií.
Ďalšími významnými akcionármi boli VÚB a.s. so 17 % akcií a Moorgate Securities Ltd so 7 % akcií. Ostatní minoritní akcionári, z ktorých každý mal
menej ako 5 % akcií, vlastnili spolu 34 % akcií spoločnosti.
Prvý paroplynový cyklus na Slovensku zavedený v a.s. Biotika (1. etapa rekonštrukcie energetiky)
Začiatok anaeróbneho spracovania odpadov
Otvorenie novej výrobnej linky IMA na výrobu suchých betalaktámových injekčných preparátov
Ukončenie spolupráce so spoločnosťou Degussa AG Nemecko a prevod obchodného podielu spoločnosti Biotika a.s. v spoločnosti Evonik Fermas
s.r.o. na spoločnosť Degussa AG.
Otvorenie novej výroby semisyntetických betalaktámových antiobiotík
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Rekonštrukcia výrobného závodu Farmácia Martin
Začiatok zmluvnej výroby s firmou Wacker Chemie AG
Schválenie FDA pre Penicilín V draselnú soľ
Začiatok produkcie kompaktovaného Penicilínu V draselnej soli v nových výrobných priestoroch
Vstup spoločnosti Middle Europe Investments do spoločnosti Biotika a.s. nadobudnutím 55 % akcií prostredníctvom spoločností Pharma Slovakia
C.V. a MEI Tsjechië en Slowakije Fonds NV.
Začiatok reštrukturalizačného procesu v spoločnosti. Ukončenie spolupráce v spoločnom podniku Hoechst Biotika s.r.o., Martin, prevod obchodného
podielu v tejto spoločnosti na spoločnosť SANITAS AB Litva
1.1.2006 vznik dcérskej spoločnosti ČOV a.s. s hlavným predmetom činnosti v oblasti čistenia odpadových vôd a zneškodňovania ostatných odpadov
z činnosti spoločnosti Biotika a.s.
Začiatok zmluvnej výroby s firmou Lonza, rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd, obnova povolenia FDA na Penicilín V draselnú soľ.
Ukončenie prvej fázy reštrukturalizačného procesu v spoločnosti Biotika a.s.
Začiatok výroby Polymyxin B síran, rozšírenie výrobnej linky pre zmluvnú výrobu Wacker, podpísanie zmluvy o výrobe polypeptidového antibiotika
so spoločnosťou Valenta Pharmaceuticals.
Rekonštrukcia výrobnej linky a začiatok zmluvnej výroby Gramicidínu S pre spoločnosť Valenta Pharmaceuticals.
Biotechnologický vývoj novej aminokyseliny
Schválenie FDA pre Polymyxin B síran, opätovné schválenie Penicilín V.
Spustenie výroby Astaxantínu, Získanie Certifikátu zhody s monografiou Európskeho liekopisu pre Polymyxín B síran, mikronizovaný, prvá verzia,
vydané EDQM
V roku 2014 boli vykonané dva certifikačné audity certifikačnou organizáciou SGS s platnosťou na tri roky zamerané na dodržiavanie princípov
HACCP (produkt L−cystín) a FAMI QS Kódexu (produkt Aquasta).
V roku 2015 bol úspešne vykonaný audit FDA zameraný na dodržiavanie zásad Správnej výrobnej praxe (SVP) pri výrobe účinných farmaceutických
látok Polymyxín B síran a Fenoxymetylpenicilín draselná soľ.
Štátny ústav pre kontrolu liečiv vydal našej spoločnosti certifikát o dodržiavaní zásad Správnej výrobnej praxe pre výrobu Gramicidín S.
Štátny ústav pre kontrolu liečiv vydal našej spoločnosti certifikát o dodržiavaní zásad Správnej výrobnej praxe pre výrobu finálnych liekových foriem,
Gramicidínu S a Polymyxínu B síranu.
Štátny ústav pre kontrolu liečiv vydal spoločnosti Biotika certifikát o dodržiavaní zásad Správnej výrobnej praxe pre výrobu Fenoxymetylpenicilínu
a L−Cystínu.
Európsky direktoriát pre kvalitu liekov vydal novú verziu Certifikátu zhody s monografiou Európskeho liekopisu pre Polymyxín B síran.
V júli 2017 spoločnosť Biotika a.s. ukončila výrobu konečných liekových foriem a zariadenia, ktoré slúžili na ich výrobu predala spoločnosti AtB
Pharma s.r.o., Sklabinská 28, 036 01 Martin.
Investíciou do výrobnej linky bola navýšená výrobná kapacita výrobného závodu na výrobu Polymyxín B síranu o 60 %.
V roku 2018 bol úspešne vykonaný audit FDA zameraný na dodržiavanie zásad Správnej výrobnej praxe (SVP) pri výrobe účinných farmaceutických
látok Polymyxín B síran a Fenoxymetylpenicilín draselná soľ. Štátny ústav pre kontrolu liečiv vydal našej spoločnosti certifikát o dodržiavaní zásad
Správnej výrobnej praxe pre výrobu Gramicidín S.
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Predmet činnosti
výroba humánnych liekov, dovoz liekov z tretích štátov a prepúšťanie šarží liekov dovezených z tretích štátov
výroba, dovoz a distribúcia účinných látok
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
výroba kozmetických výrobkov
obchodná činnosť so všetkými druhmi tovarov, na ktoré nie je potrebné osobitné povolenie
opravy a montáž: meradlá a manometre, kancelárska a reprodukčná elektronika, výrobky a zariadenia spotrebnej elektroniky, meracia
a regulačná technika
prevádzkovanie dráhy
výroba potravinárskych výrobkov−nápoje, proteinové látky a ich deriváty
výroba chemických výrobkov−dezinfekčné prostriedky a organické chemikálie
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
výroba a predaj kompostov a organického hnojiva
zhotovovanie počítačových programov a ich implementácia
vypracovávanie posudkov vedeckovýskumných projektov v oblasti farmaceutických výrobkov a hnojív
výroba zdravotníckych pomôcok
výroba veterinárnych liekov
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
prenájom hnuteľných vecí
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
výroba kŕmnych doplnkových látok a vývoz do tretích krajín

Akcionárska štruktúra spoločnosti

AKCIONÁR
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Obchodný podiel akcionára
na základnom imaní spoločnosti
k 15. 5. 2018

1. BIO S.L., a.s., SR
2. Akcionár − fyzická osoba, SR
3. G.V. Pharma, a.s. Hlohovec, SR
4. LONDON PHARMA & CHEMICALS GROUP LTD, U.K.
5. Ostatní drobní akcionári

30,2 %
20,3 %
17,0 %
9,9 %
22,6 %

BIO S.L. , a .s., SR / S lova k R epub lic

Akci onár – fyzi cká oso ba, SR / Sl ovak
Repu blic
G.V. Pha rma , a. s. H loh ovec , S R / Slov ak
Repu blic
LOND ON P HAR MA & CHE MIC ALS GRO UP L TD,
U.K.
Osta tní dro bní akci oná ri / Ot her smal l
Shar ehol der s
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Organizačná štruktúra spoločnosti

Organizačná štruktúra k 1. 2. 2019
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Orgány spoločnosti
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PREDSTAVENSTVO SPOLOČNOSTI
Ing. Miroslava Vargová − predseda predstavenstva od 24. 1. 2018 (člen predstavenstva od 25. 10. 2007)
Ing. Jana Červenáková − člen predstavenstva od 7. 4. 2017
Ing. Slavomír Geleta − člen predstavenstva od 21. 2. 2018
Ing. Ján Dzúrik − člen predstavenstva od 7. 5. 2018
Ing. Emil Drlička − predseda predstavenstva do 24. 1. 2018
Zastupovanie spoločnosti navonok: Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo. Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo
všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva spoločnosti. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle
predseda predstavenstva a jeden člen predstavenstva, alebo dvaja členovia predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení
všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis predsedu predstavenstva a jedného člena predstavenstva alebo dvoch členov predstavenstva.
Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
Členov predstavenstva spoločnosti volí a odvoláva Dozorná rada spoločnosti, v zmysle Stanov spoločnosti.
DOZORNÁ RADA SPOLOČNOSTI:
JUDr. Mária Kinčešová − predseda dozornej rady
Vznik funkcie člena:
24. 01. 2003
Vznik funkcie predsedu:
01. 06. 2003
Drs. Ing. Petrus Hermanus Maria Winkelman − podpredseda dozornej rady
Vznik funkcie člena:
28. 05.2004
Vznik funkcie podpredsedu: 13. 4. 2015
Ing. Dagmar Vargová − člen dozornej rady
Vznik funkcie:
03. 12. 2012
Ing. Jana Magátová − člen dozornej rady
Vznik funkcie:
07. 05. 2018
Jozef Debnárik − člen dozornej rady zvolený zamestnancami
Vznik funkcie:
14. 11. 2017
Ján Szabó − člen dozornej rady zvolený zamestnancami
Vznik funkcie:
14. 11. 2017
Členov Dozornej rady spoločnosti volí a odvoláva Valné zhromaždenie spoločnosti, v zmysle Stanov spoločnosti.
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Predstavenstvo / Vedenie spoločnosti

Ing. Miroslava Vargová − Predseda predstavenstva a Organizačno−personálna riaditeľka
Narodená v roku 1960 v Brezne. Absolvovala Vysokú školu banskú v Ostrave, odbor fyzika kovov a Súkromnú školu diplomatického protokolu.
Získala Certifikát pre oblasť personalistiky a pracovného práva na Trnavskej Univerzite.
Do roku 1996 pracovala v rôznych riadiacich pozíciách v spoločnostiach Železiarne Podbrezová, Kovošrot Ostrava, Letecké opravovne, Stavebný
podnik mesta B. Bystrica, Podnik služieb Bystričan. Od roku 1996 pracovala ako zástupca splnomocnenca vlády pre veci organizačné na Úrade
splnomocnenca vlády SR. Následne pracovala ako zástupca prednostu na Krajskom úrade Banská Bystrica, neskôr ako vládny radca na Ministerstve
vnútra Slovenskej republiky.
Od roku 1999 pracuje v spoločnosti Biotika a.s., kde začínala v pozícii vedúcej úseku generálneho riaditeľa.
Od roku 2002 do januára 2016 pôsobila ako organizačno−personálna riaditeľka. V novembri 2017 opäť nastúpila na pozíciu organizačno−personálnej
riaditeľky. Od októbra 2007 pôsobí ako člen predstavenstva spoločnosti Biotika a.s. V januári 2018 bola vymenovaná do pozície predsedu
predstavenstva spoločnosti Biotika a.s.
Ing. Slavomír Geleta − Člen predstavenstva a Výrobný riaditeľ
Narodený v roku 1964 v Lučenci. Vyštudoval Slovenskú vysokú školu technickú, Chemicko−technologickú fakultu, odbor technológia organických
výrob.
V roku 1986 začal pracovať ako výskumný pracovník vo Výskumnom ústave chemickej technológii Bratislava a následne vo Výskumnom ústave
liečiv Modra. V spoločnosti Biotika začal pracovať v roku 1990 v pozícii technológa na vývojovo−výskumnej základni. Neskôr pracoval ako technológ
v oddelení marketingu a odbore prípravy a realizácie investícií. V roku 1998 bol vymenovaný do funkcie vedúceho výrobného závodu P2. Počas
svojho pôsobenia v spoločnosti Biotika a.s. pracoval aj ako vedúci odboru energetiky. Od roku 1. 1. 2006 pôsobí ako výrobný riaditeľ spoločnosti
Biotika a.s. Je zodpovedný za výrobu. Dňa 21. 2. 2018 bola vymenovaný do funkcie člena predstavenstva spoločnosti Biotika a.s.
Ing. Ján Dzúrik – Člen predstavenstva a Ekonomický riaditeľ spoločnosti
Narodený v roku 1981 v Banskej Bystrici. Absolvoval Univerzitu Mateja Bela, Banská Bystrica, Ekonomickú fakultu, odbor Financie, bankovníctvo
a investovanie. V spoločnosti Biotika a.s. pracuje od roku 2006. Najskôr pracoval na pozícii referent odboru kontrolingu, následne od roku 2010 ako
vedúci odboru účtovníctva a daní. Od 7. 5. 2018 je členom predstavenstva a od 1. 1. 2019 pôsobí v spoločnosti aj ako riaditeľ ekonomického úseku.
Ing. Jana Červenáková − Člen predstavenstva Riaditeľka úseku zabezpečovania a riadenia kvality
Narodená v roku 1963 v Martine. Absolvovala Chemickotechnologickú fakultu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, študijný odbor technológia
anorganických výrob. V spoločnosti Biotika a.s. začala pracovať v roku 1988 ako laborant odboru riadenia kvality. Od roku 1998 pracovala ako
vedúca oddelenia kontroly východiskových materiálov, od 2006 ako vedúca oddelenia inštrumentálnych metód a od roku 2011 ako vedúca odboru
riadenia kvality a od roku 2013 aj ako kvalifikovaná osoba. Dňa 1. 7. 2016 bola vymenovaná do funkcie vedúcej Úseku zabezpečovania a riadenia
kvality. Je odbornou zástupkyňou za zabezpečovanie kvality liekov v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky. Dňa 7. 4. 2017 bola vymenovaná
do funkcie člena predstavenstva spoločnosti Biotika a.s.
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Kontakty
Sídlo spoločnosti Biotika a.s.:
Adresa:
Slovenská Ľupča 566, PSČ 976 13
e−mail:
biotika@biotika.sk
webová stránka: www.biotika.sk

VÝVOJ

OBCHOD:

predaj substancií:
PERSONALISTIKA

sekretariát:

právny odbor:

odbor personalistiky a miezd:

odbor bezpečnosti práce:

hasiči:

odbor investícií:

VÝROBA

odbor energetiky:

KVALITA

riaditeľka úseku: Ing. Miroslava Vargová
telefón: +421 48 4368 120
e−mail: vargova@biotika.sk
Jana Giertlová
telefón: +421 48 4368 102
e−mail: giertlova@biotika.sk
JUDr. Denisa Chramcová
telefón: +421 48 4368 128
e−mail: patrasova@biotika.sk
Mgr. Marcela Patrášová
telefón: +421 48 4368 130
e−mail: chebenova@biotika.sk
Mgr. Martin Krnáč
telefón: +421 48 4368 133
e−mail: krnac@biotika.sk
Ľubomír Očenáš
telefón: +421 48 4368 225
e−mail: ocenas@biotika.sk
Ing. Milan Zemko
telefón: +421 48 4368 700
e−mail: zemko@biotika.sk
riaditeľ úseku: Ing. Slavomír Geleta
telefón: +421 48 4368 310
e−mail: geleta@biotika.sk
Ing. Lucia Sliačanová
telefón: +421 48 4368 750
e−mail: sliacanova@biotika.sk
riaditeľka úseku: Ing. Jana Červenáková
telefón: +421 48 4368 153
e−mail: cervenakova@biotika.sk

EKONOMIKA

úètovníctvo a dane:

01

Ing. Ľudmila Kováčová
telefón: +421 48 4368 900
e−mail: kovacova @biotika.sk
Ing. Andrea Lilková
telefón: +421 48 4368 835
e−mail: lilkova@biotika.sk
Ing. Marta Michálková
telefón: +421 48 4368 834
e−mail: michalkovam@biotika.sk
riaditeľ úseku: Ing. Ján Dzúrik
telefón: +421 48 4368 233
e−mail: dzurik@biotika.sk
Ing. ¼uba Resslová
telefón: +421 48 4368 216

financie:

e−mail: resslova@biotika.sk
Ing. Zuzana Ferjenèíková
telefón: +421 48 4368 250

správa akcií:

e−mail: ferjencikova@biotika.sk
Andrea Šimúthová
telefón: +421 48 4368 234
e−mail: simuthová@biotika.sk

Dcérska spoločnosť:
ČOV a.s.
Sídlo: Slovenská Ľupča 566
PSČ: 976 13

predseda predstavenstva:
Ing. Dana Halásová
člen predstavenstva a výkonný riaditeľ:
Ing. Igor Minčev
e−mail: halasova@cov−sl.sk
telefón: +421 48 4726 731
Fax: +421 48 4726 755
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Správa manažmentu
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Kvalita
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Spoločnosť Biotika a.s. je slovenským výrobcom aktívnych farma−
ceutických látok. Výrobný proces prebieha na základe povolenia na
výrobu a distribúciu účinných farmaceutických látok vydaného Štátnym
ústavom pre kontrolu liečiv.
Biotika a.s. je držiteľom povolenia na výrobu vydaným Ministerstvom
zdravotníctva Slovenskej republiky a povolenia na výrobu vydaným
Ústavom štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv, ktoré
oprávňuje vykonávať certifikáciu šarží hotových liekov pre zmluvných
partnerov.
Spoločnosť je pravidelne inšpektovaná a je držiteľom certifikátov
Správnej výrobnej praxe pre jednotlivé produkty. Certifikáty
o dodržiavaní Správnej výrobnej praxe vydané Štátnym ústavom pre
kontrolu liečiv (ŠUKL) na základe vykonaných inšpekcií, potvrdzujú
vysoký štandard kvality vybudovaný v súlade s legislatívnymi
požiadavkami Európskej únie. V roku 2018 bola vykonaná Štátnym
ústavom pre kontrolu liečiv inšpekcia Správnej výrobnej praxe (SVP)
vo výrobnej prevádzke Gramicidín s cieľom posúdiť dodržiavanie
požiadaviek SVP.
Vysokú kvalitu vyrábaných substancií potvrdzujú aj Certifikáty zhody
s monografiou Európskeho liekopisu, ktoré boli vydané Európskym
riaditeľstvom pre kvalitu liekov a zdravotnej starostlivosti (EDQM).
Uvedené certifikáty boli vydané pre draselnú soľ Fenoxymetylpenicilínu
(1997) a pre Polymyxín B síran (2013).
Biotika a.s. je pravidelne inšpektovaná Americkým federálnym úradom
pre potraviny a liečivá (FDA). Na základe auditu vykonaného v máji
2018 bol FDA vydaný akceptačný list pre výrobu a dovoz draselnej soli
fenoxymetylpenicilínu a polymyxín B síranu.
Za všetky činnosti súvisiace s kvalitou zodpovedá v Biotika a.s. Úsek
zabezpečovania a riadenia kvality (UZRK). Úsek plní úlohy v oblasti
vstupnej, medzioperačnej, výstupnej kontroly, pri mikrobiologickom
monitorovaní prostredia, personálu a vôd. V rámci zabezpečovania
kvality vyrábaných substancii sú vykonávané pravidelné kalibrácie
a kvalifikácie prístrojov a zariadení a validácie procesov. UZRK
zodpovedá za výkon interných a externých auditov.
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Obchod

PREDAJ SUBSTANCIÍ V ROKU 2018
Tržby z predaja substancií v roku 2018 dosiahli 24 627 395 EUR.
Najvýznamnejšie sa na tržbách za rok 2018 podieľal predaj L−Cystínu, s podielom na tržbách 49 %.
Objem predaja substancií v roku 2018 bol v porovnaní s rokom 2017 vyšší o 4 201 346 EUR, čo je nárast o 21 %.
Porovnanie predaja substancií v rokoch 2018 a 2017
Substancia

Realizácia 2018
EUR
L−Cystín
12 098 607
Polymyxín B síran
3 472 365
Penicilín V draselna soľ
4 162 804
Penicilín V kompaktovaný
2 606 490
Penicilín V Calcium
455 000
Gramicidín S Hydrochlorid
1 832 128
Spolu:
24 627 395

Realizácia 2017
EUR
12 929 671
2 644 331
2 158 878
1 338 388
0
1 354 780
20 426 048

Pozitívny vply na dosiahnutý obrat:
• Zvýšenie predaja Polymyxín B síranu
• Zvýšenie predaja draselnej soli Penicilínu V (prach
aj kompaktát)
• Zvýšenie predaja vápenatej soli Penicilínu V
• Zvýšenie predaja Gramicidínu S hydrochloridu

2018 vs 2017
%
94 %
131 %
193 %
195 %
−
135 %
121 %

Negatívny vplyv na dosiahnutý obrat:
• Zníženie predaja L−Cystínu

Percentuálny podiel predaja jednotlivých produktov na celkovom predaji substancií v roku 2018:
Substancia

L−Cystín
Polymyxín B síran
Penicilín V draselná soľ
Penicilín V kompaktovaný
Penicilín V Calcium
Gramicidín S Hydrochlorid
Spolu:
20

Realizácia
2018
EUR
12 098 607
3 472 365
4 162 804
2 606 490
455 000
1 832 128
24 627 395

Podiel na
predaji
%
49 %
14 %
17 %
11 %
2%
7%
100 %

7%

2%
11%

L-Cystín
49%

Polymyxín B síran
Penicilín V draselná soÿ
Penicilín V kompaktovaný
Penicilín V Calcium

17%

Gramicidín S hydrochlorid
14%

Výroba a investície
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V roku 2018 bola najväčšou výrobou výroba aminokyseliny pre nemeckú spoločnosť Wacker Chemie AG. Vyrobené množstvo bolo porovnateľné
s predchádzajúcim rokom, ale pre technické problémy na výrobnom zariadení boli dosiahnuté nižšie výťažnosti.
Pri výrobe antibiotika gramicidínu S hydroxidu pre partnera z Ruskej federácie sme dosiahli lepšie výťažnosti vo fermentačnom procese a produkt
bol vyrobený podľa požiadaviek obchodného partnera.
Výroba Polymyxínu B síranu v roku 2018 bola nižšia, čo do značnej miery spôsobila aj prebiehajúca investícia, cieľom ktorej bolo zvýšenie kapacity
výroby.
Výroba Penicilínu bola organizovaná na základe požiadaviek obchodných partnerov. Bolo vyrobené dvojnásobné množstvo oproti roku 2017 a boli
dosiahnuté lepšie výťažnosti.
Výroba aktívnych farmaceutických látok je každoročne v zmysle požiadaviek Správnej výrobnej praxe a na základe zmlúv o kvalite auditovaná
zákazníkmi − výrobcami hotových liekových foriem. V roku 2018 bolo vo výrobe penicilínu vykonaných päť zákazníckych auditov. Vo výrobe
Polymyxínu B síranu bolo dodržiavanie zásad Správnej výrobnej praxe preverené počas štyroch zákazníckych auditov. Pri výrobu cystínu boli
vykonané dohľadové audity pre udržanie platnosti certifikácie HACCP, Kóšer a Halal.
Investície
V roku 2018 bola investičná činnosť akciovej spoločnosti Biotika zameraná na zvýšenie kapacity výroby, rekonštrukciu technického vybavenia
výrobných kapacít a na zlepšenie životného a pracovného prostredia.
Počas roku 2018 bola inštalovaním dodatočných zariadení zvýšená kapacita výroby Polymyxínu B síranu o 60 % a na odbore energetiky bola
umiestnená nová nádrž na kyselinu chlorovodíkovú.
V priebehu roka 2018 bolo preinvestovaných 519 000,− EUR.
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Výskum a vývoj

Úsek vývojových projektov je zameraný na transfer nových biotechnologických produktov do výrobného meradla a komplexné riešenia aktuálnych
problémov vo fermentačných a izolačných procesoch. Pre biotechnologické výroby vypracováva tento úsek dokumentáciu zodpovedajúcu požiadavkám
správnej výrobnej praxe a vyvíja nové analytické metódy.
Úsek vývojových projektov uchováva, udržuje a monitoruje produkčné kmene. V laboratóriách pripravuje základný očkovací materiál pre výrobné
závody a sleduje jeho vlastnosti. Pri výrobe peptidových antibiotík vykonáva medzioperačnú mikrobiologickú kontrolu fermentačného procesu. Tým
sa Úsek vývojových projektov stáva súčasťou výrobného procesu a podlieha pravidelnej kontrole auditov.
Počas roku 2018 úsek vývojových projektov v spolupráci s výrobným úsekom navrhol a implementoval zmeny vo vedení fermentačného a izolačného
procesu výroby peptidových antibiotík, ktoré optimalizovali parametre inokulačných stupňov, príkrmových profilov jednotlivých živných médií a ostatných
technologických parametrov v produkčných stupňoch. Niektoré z navrhovaných a realizovaných zmien mali vplyv na zvýšenie výťažnosti a viedli
ku štandardizácii prebiehajúcich biotechnologických projektov. V izolačných procesoch sa optimalizovali fyzikálno−chemické podmienky pre jednotlivé
čistiace kroky s cieľom zvýšiť výťažnosť v procese izolácie peptidových antibiotík.
V priebehu roka 2018 v rámci nových projektov úsek vývojových projektov pracoval na vývoji fermentačných a izolačných postupov dvoch nových
produktov. Vývoj novej technológie a optimalizácia procesu sa pri jednom projekte realizovali v laboratórnom, štvrťprevádzkovom a výrobnom meradle.
Na druhý projekt bola uzatvorená zmluva o vývoji a začali sa prípravné práce.
Dôležitou činnosťou úseku vývojových projektov je hľadanie a posudzovanie rôznych návrhov na zmluvnú výrobu s cieľom naplniť voľné fermentačné
a izolačné kapacity. V roku 2018 sa uskutočnilo niekoľko významných rokovaní stretnutí so zahraničnými spoločnosťami, ktoré mali záujem o spoluprácu
v oblasti výroby karotenoidov, veterinárneho antibiotika, biologicky odbúrateľných polyalkanoátov a aminokyselín.
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Životné prostredie
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Spoločnosť ČOV a.s. je 100% dcérska spoločnosť Biotika a.s., poskytuje komplexné služby v oblasti životného prostredia pre spoločnosť Biotika a.s.
a pre spoločnosť Evonik Fermas s.r.o. Slovenská Ľupča spracováva odpadové vody.
Spoločnosť ČOV a.s. poskytuje služby zamerané na spracovanie odpadových vôd, odvádzanie chladiacich vôd, zabezpečenie zhodnocovania
odpadov vo vlastných prevádzkach s cieľom ich využitia na výrobu bioplynu a následne výrobu elektrickej energie, ďalej na výrobu ekologických
univerzálnych hnojív s výbornými parametrami využiteľnými v poľnohospodárstve.
Spoločnosť ČOV a.s. od roku 2016 do roku 2018 realizovala čiastočnú rekonštrukciu anaeróbnej časti čistiarne odpadových vôd, ktorá prebiehala
počas prevádzky.
V roku 2018 spoločnosť ČOV a.s. spracovala 1 431 629 m3 priemyselných odpadových vôd produkovaných spoločnosťami Biotika a.s., Evonik
Fermas s.r.o. a priesakových vôd zo skládok komunálneho odpadu od spoločností Marius Pedersen a Sekológ, s účinnosťou čistenia na priemernej
úrovni 58,4 − 99,3% v sledovaných ukazovateľoch znečistenia.
Hospodársky výsledok spoločnosti ČOV a.s. za rok 2018 pred zdanením predstavuje − 6 686 EUR.
Anaeróbna prevádzka
V roku 2018 bola ukončená rekonštrukcia kotolne
anaeróbnej prevádzky.
Na prevádzke sa spracovalo 4 113 ton organic−
kých odpadov od spoločnosti Biotika a.s.
2 934 ton PNC mycélia a od spoločnosti Evonik
Fermas s.r.o. 1 179 ton biomasy. Z uvedených
odpadov bolo vyprodukovaných 296 033 m 3
bioplynu a vyrobených 240 719 kWh elektrickej
energie.
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Životné prostredie

Odpadové hospodárstvo
ČOV a.s. zabezpečuje komplexné služby pre spoločnosť Biotika a.s. aj v odpadovom hospodárstve. V roku 2018 nakladala s celkovým objemom
odpadov 33 560 ton, pričom bolo 93,96 % odpadov zhodnotených.
6,04 %

Podiel zhodnotených odpadov je 93,96 % z celkového množstva

93,96

VEGET organické hnojivo
Organické hnojivo Veget je vyrábané spoločnosťou ČOV a.s. v sypkej a granulovanej forme, používajú ho golfové aj futbalové ihriská, záhradkári,
vinohradníci aj ovocinári.
Veget je zaradený medzi výrobky, ktoré sa môžu používať aj v ekologickom poľnohospodárstve.
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Ľudské zdroje
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Spoločnosť Biotika už dlhodobo pracuje so stabilným tímom zamestnancov. Cieľom spoločnosti je zefektívniť systém riadenia a prilákať nových
zamestnancov so zručnosťami a skúsenosťami, ktoré by pomohli spoločnosti pri jej ďalšom rozvoji.
Stav zamestnancov v kalendárnom roku 2018 bol porovnateľný s predchádzajúcim rokom. Dňom 1. 2. 2018 spoločnosť Biotika a.s. ukončila Servisnú
zmluvu o údržbe s externou spoločnosťou a prebrala od tejto spoločnosti 21 zamestnancov strojnej údržby a elektroúdržby.
Ku koncu roka 2018 zamestnávala spoločnosť Biotika a.s. 307 zamestnancov.
Priemerná mzda v spoločnosti za rok 2018 predstavovala 1067,81 EUR.
Pri uplatňovaní riadenia ľudských zdrojov myslíme nielen na mzdové ohodnotenie či zamestnanecké benefity, ale aj na ostatné prvky, ktoré zvyšujú
pracovnú motiváciu a prispievajú k zvyšovaniu produktivity práce. V mesiacoch júl a december 2018 bola všetkým zamestnancom spoločnosti
vyplatená osobitná odmena vo výške polovice ich tarifnej mzdy.

Celkový počet zamestnancov

Počet zamestnancov v jednotlivých oblastiach
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Finančná časť
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Súvaha
SÚVAHA (skrátená v EUR)

SPOLU MAJETOK
Neobežný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finanèný majetok
Obežný majetok
Zásoby
Dlhodobé poh¾adávky
Krátkodobé poh¾adávky
Krátkodobý finanèný majetok
Finanèné úèty
Èasové rozlíšenie
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY
Vlastné imanie
Základné imanie
Kapitálové fondy
Fondy zo zisku
Výsledok hospodárenia minulých rokov
Výsledok hospodárenia za úètovné obdobie
Záväzky
Rezervy
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Èasové rozlíšenie

k / as of:
31. 12. 2018

k / as of:
31. 12. 2017

BALANCE SHEET (summarized in EUR)

37 253 461
25 015 733
991 369
17 425 569
6 598 795
12 144 827
4 707 682
0
3 090 969
232 271
4 113 905
92 901
37 253 461
28 558 976
23 233 000
1 536 296
2 254 431
407 435
1 127 814
8 267 508
548 180
1 168 102
3 619 183
2 932 043
426 977

39 580 119
27 663 737
1 069 847
19 619 071
6 974 819
11 824 872
5 985 465
0
3 177 807
147 599
2 514 001
91 510
39 580 119
29 647 186
23 233 000
1 512 320
1 965 068
43 159
2 893 639
9 546 683
555 475
1 063 013
2 929 723
4 998 472
386 250

TOTAL ASSETS
Non−Current Assets
Long−Term Intangible Assets
Long−Term Tangible Assets
Long−Term Financial Assets
Current Assets
Inventory
Long−Term Receivables
Short−Term Receivables
Current Financial Assets
Financial Accounts
Accruals and Deferrals
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES
Equity
Registered Capital
Capital Reserves
Reserves Created from Profit
Retained Earnings from Previous Years
Net Profit (Loss) of Current AccountingPeriod
Liabilities
Provisions
Long−Term Liabilities
Short−Term Liabilities
Bank Loans and Financial Assistance
Accruals and Deferrals
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Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT (skrátený v EUR)

k / as of:
31. 12. 2018

k / as of:
31. 12. 2017

PROFIT AND LOSS STATEMENT
(summarized in EUR)

Čistý obrat
Výnosy z hospodárskej činnosti
Náklady z hospodárskej činnosti
Pridaná hodnota
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
Daň z príjmov
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
po zdanení

26 005 492
29 204 327
27 571 050
10 369 444
1 633 277
−158 756
346 707
1 127 814

23 994 434
30 666 093
26 746 788
8 873 762
3 919 305
−210 857
814 809
2 893 639

Net Tumover
Operating Income
Operating Expenses
Added Value
Operating Profit (Loss)
Profit (Loss) from Financial Activities
Income Tax
Net Profit (Loss) for the Accounting Period

Správa dozornej rady
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Stanovisko Dozornej rady spoločnosti Biotika a.s. Slovenská Ľupča k ročnej účtovej závierke a návrhu na rozdelenie hospodárskeho
výsledku za rok 2018
Dozorná rada spoločnosti Biotika a.s. a následne Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Biotika a.s. Slovenská Ľupča, konané dňa 15. 5. 2017,
určilo spoločnosť BDR, spol. s r.o. so sídlom na ulici M. M. Hodžu 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 00 614 556, vedenú Obchodným registrom
Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č.: 98/S, zapísanú v Slovenskej komore audítorov pod evidenčným číslom 6, na vykonanie auditu
za rok 2018 a overenie účtovnej závierky za rok 2018.
Dozorná rada v súlade so stanovami spoločnosti Biotika a.s. časť IV., čl. XI. bodu 4. na rokovaní dňa 27. 3. 2019 preskúmala ročnú účtovnú závierku
za rok 2018.
Dozorná rada konštatuje, že v zmysle § 39 Obchodného zákonníka, bola ročná účtovná závierka spoločnosti Biotika a.s. Slovenská Ľupča, hodnotená
audítorskou spoločnosťou BDR spol. s r.o., Banská Bystrica kladne s tým, že poskytuje pravdivý a objektívny pohľad na finančnú situáciu spoločnosti,
na výsledky jej hospodárenia a peňažné toky k 31. decembru 2018 v súlade so Zákonom o účtovníctve.
Dozorná rada odporúča valnému zhromaždeniu schváliť ročnú účtovnú závierku za rok 2018.
Dozorná rada konštatuje, že spoločnosť Biotika a.s. dosiahla za rok 2018 zisk vo výške 1 474 521,− EUR, čo po zdanení predstavuje
1 127 813,86 EUR (ďalej len Výsledok po zdanení).
Dozorná rada odporúča valnému zhromaždeniu spoločnosti schváliť rozdelenie Výsledku po zdanení za rok 2018 tak, ako je uvedené vo Vyhlásení
predstavenstva v správe o riadení spoločnosti.

29

03

Prílohy
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Vyhlásenie predstavenstva o správe a riadení spoločnosti

Podľa ust. § 20 zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v platnom znení a ust. § 192 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení.
Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa
V období od 31. 12. 2018 do 12. 3. 2019 došlo k predaju 21 000 ton emisných kvót za jednotkovú cenu 23,50 eur za tonu. Spoločnosť dosiahla z tejto
transakcie zisk vo výške 493 500 EUR. Dňa 31. 1. 2019 bola vykonaná mimoriadna splátka splátkového úveru na nákup vlastných akcií vo výške
1 000 000 EUR. V tomto období nenastali žiadne ďalšie významné skutočnosti, ktoré by ovplyvnili finančnú situáciu spoločnosti Biotika a.s.
Predpokladaný budúci vývoj činnosti účtovnej jednotky
Biotika a.s. sa chce aj naďalej zameriavať na výrobu substancií pre farmaceutický a potravinársky priemysel. Pri silnej konkurencii na svetových
trhoch chceme pokračovať v zavádzaní nových projektov s vysokou pridanou hodnotou a postupne naplniť všetky naše výrobné kapacity.
Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja
Náklady na výskum a vývoj k 31. 12. 2018 predstavujú čiastku 441 604 EUR. Náklady na výskum a vývoj obsahujú vlastné náklady spoločnosti
– mzdy pracovníkov, spotrebu materiálu, režijnú spotrebu, energie a pod. Spoločnosť pracuje na projektoch dlhodobo.
Nadobúdanie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej
účtovnej jednotky
V priebehu roka 2018 spoločnosť nenadobudla vlastné akcie ani dočasné listy.
K 31.12.2018 Biotika a.s. vlastnila 100 % akcií spoločnosti ČOV a.s. Slovenská Ľupča.
Spoločnosť Biotika a.s. vlastnila v roku 2018 100% obchodný podiel v spoločnosti HOREC, spol. s r.o., Slovenská Ľupča. Po likvidácii spoločnosti
HOREC, spol. s r.o. bol spoločnosti Biotika a.s. vyplatený likvidačný zostatok vo výške 340 286 EUR a spoločnosť HOREC, spol. s r.o. bola ku dňu
7. 3. 2018 vymazaná z obchodného registra.
Spoločnosť Biotika a.s. nemá materskú účtovnú jednotku.
Návrh na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty
Spoločnosť Biotika a.s. dosiahla za rok 2018 výsledok hospodárenia po zdanení vo výške 1 127 813,86 EUR (ďalej len Výsledok po zdanení).
Predstavenstvo spoločnosti navrhuje v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení, nasledovný spôsob jeho rozdelenia:
10 % z Výsledku po zdanení v hodnote 112 781,39 EUR bude použitých na povinné doplnenie zákonného rezervného fondu;
Na výplatu dividend navrhujeme sumu 1 225 000,−EUR, z toho časť Výsledku po zdanení v hodnote 860 724,52 EUR z roku 2018 a časť nerozdeleného
výsledku hospodárenia z minulých rokov (zo zisku za rok 2017) vo výške 364 275,48 EUR.
Výška dividendy na jednu akciu bude 1,75 EUR.
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Na výplatu tantiém členom orgánov spoločnosti navrhujeme sumu 176 666,00 EUR, z toho časť Výsledku po zdanení v hodnote 133 506,64 EUR
z roku 2018 a časť nerozdeleného výsledku hospodárenia z minulých rokov (zo zisku za rok 2016) vo výške 43 159,36 EUR.
Zvyšná časť Výsledku po zdanení vo výške 20 801,31 EUR bude prevedená na účet nerozdeleného výsledku hospodárenia z minulých rokov.
Zostatok nerozdeleného zisku minulých rokov bude predstavovať sumu 20 801,31 EUR.
Organizačná zložka v zahraničí
Biotika a.s. nemá organizačnú zložku v zahraničí.
Ciele a metódy riadenia rizík v účtovnej jednotke vrátane jej politiky pre zabezpečenie hlavných typov plánovaných obchodov, pri
ktorých sa použijú zabezpečovacie deriváty
Biotika a.s. realizuje svoju cenovú politiku v zmysle dohôd so zmluvnými partnermi, resp. v rámci konkurencie schopnosti na základe ponuky a dopytu
na medzinárodných trhoch a na slovenskom trhu komodít, s ktorými obchoduje.
Spoločnosť podpísala dňa 18. 12. 2018 s OTP Banka Slovensko, a.s. dodatok č. 4 k zmluve o kontokorentnom úvere s úverovým rámcom
800 000 EUR. Konečná splatnosť úveru je 17. 12. 2019. Aktuálny stav úveru k 31. 12. 2018 je 358 960,06 EUR.
Spoločnosť uzatvorila dňa 3. 8. 2015 s Tatra banka, a.s. zmluvu o splátkovom úvere v celkovej výške 6 065 970,00 EUR, na obdobie do 31. 8. 2020,
za účelom kúpy 202 199 ks vlastných akcií. Zabezpečenie úveru je vlastnou bianco zmenkou a záložným právom na vyšpecifikovaný nehnuteľný
a hnuteľný majetok. Aktuálny stav úveru k 31. 12. 2018 je 2 123 083,00 EUR.
Spoločnosť uzatvorila dňa 11. 12. 2015 s Tatra banka, a.s. zmluvu o splátkovom úvere v celkovej výške 1 170 000,00 EUR, na obdobie do
31. 12. 2020, za účelom kúpy nehnuteľného majetku. Zabezpečenie úveru je vlastnou bianco zmenkou a záložným právom na vyšpecifikovaný
nehnuteľný majetok. Aktuálny stav úveru k 31. 12. 2018 je 450 000,00 EUR.
Spoločnosť realizuje svoj platobný styk bezhotovostnou formou, riziko súvisiace s tokom hotovosti je minimálne.
Biotika a.s pre zabezpečenie plánovaných obchodov nepoužíva zabezpečovacie deriváty.
Odkaz na kódex o riadení spoločnosti, ktorý sa na ňu vzťahuje alebo ktorý sa rozhodla dodržiavať pri riadení a údaj o tom, kde je kódex
o riadení spoločnosti verejne dostupný
Spoločnosť Biotika a.s. sa prihlásila k plneniu a dodržiavaniu jednotlivých zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku, ktorý je zverejnený
na internetovej stránke CECGA: http://cecga.org/kodex/.
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Všetky významné informácie o metódach riadenia a údaje o tom, kde sú informácie o metódach riadenia zverejnené
V roku 2018 sa spoločnosť riadila stanovami spoločnosti, štatútom predstavenstva a štatútom dozornej rady. Všetky predpisy, ktorými sa spoločnosť
riadi sú k nahliadnutiu v sídle spoločnosti Biotika a.s.
Informácie o odchýlkach od kódexu o riadení spoločnosti
Informácie o odchýlkach od kódexu o riadení spoločnosti sú predmetom Vyhlásenia o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na
Slovensku. Uvedené vyhlásenie je zverejnené na internetovej stránke spoločnosti: www.biotika.sk.
Opis systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík
V rámci systému riadenia vnútornej kontroly a rizík vedenie spoločnosti Biotika a.s. zasadá s týždennou pravidelnosťou. Na jednotlivých zasadnutiach
sa vyhodnocujú úlohy vyplývajúce z uznesení z predchádzajúcich zasadnutí, prerokúvajú sa aktuálne problémy a prijímajú sa uznesenia k riešeniu
problémov v jednotlivých oblastiach činnosti akciovej spoločnosti.
S mesačnou pravidelnosťou odbor kontrolingu predkladá vedeniu, predstavenstvu a dozornej rade Rozbor výsledku hospodárskej činnosti Biotika
a.s. za aktuálny mesiac a kumulatív od začiatku roka. V rozbore sú podrobne analyzované odchýlky od plánu vo všetkých oblastiach činnosti
akciovej spoločnosti. Mesačné rozbory sa prejednávajú aj na zasadnutiach rozšíreného vedenia spoločnosti, kde sa prijímajú a kontrolujú opatrenia
vyplývajúce z rozborov a analýz.
Informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach, opis práv akcionárov a postupu ich vykonávania
Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Do jeho pôsobnosti patrí:
• zmena stanov ak zákon neustanovuje inak,
• rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa § 210 obchodného zákonníka
a vydanie prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov,
• rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy spoločnosti,
• voľba a odvolanie členov dozornej rady spoločnosti s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných zamestnancami, podľa § 200
obchodného zákonníka,
• prerokovanie výročnej správy; schvaľovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky, mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, rozhodnutie
o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém,
• schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov dozornej rady,
• rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze a rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou
spoločnosťou,
• rozhodnutie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak,
• schvaľovanie zmluvy o splynutí alebo zmluvy o zlúčení spoločnosti,
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• schvaľovanie zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku,
• rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré obchodný zákonník, osobitný zákon alebo stanovy zahŕňajú do pôsobnosti valného zhromaždenia.
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti, ktoré sa konalo dňa 7. mája 2018 prerokovalo a schválilo riadnu účtovnú závierku za rok 2017 a vysporiadanie
hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2017; prerokovalo výročnú správu o činnosti akciovej spoločnosti Biotika za rok 2017 a obchodno −
finančný plán spoločnosti na rok 2018; schválilo externého audítora spoločnosti na rok 2019; schválilo zmenu stanov spoločnosti v rozsahu vypustenia
predmetu podnikania: „elektroenergetika, v rozsahu dodávky elektriny, distribúcia elektriny“; zvolilo Ing. Janu Magátovú za člena dozornej rady
spoločnosti namiesto zosnulého Ing. Petra Draškoviča. V rámci schválenia vysporiadania hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2017 rozhodlo
Valné zhromaždenie o vyplatení dividend akcionárom vo výške 3,00 EUR na jednu akciu.
Práva a povinnosti akcionárov a postup ich vykonávania
Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy a tieto stanovy. Akcionárom spoločnosti môže byť právnická alebo fyzická osoba. Výkon
práv akcionára môže byť obmedzený alebo pozastavený len v súlade s Obchodným zákonníkom alebo osobitným zákonom.
Vlastníctvo akcií zakladá právo akcionára zúčastňovať sa na riadení spoločnosti, zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou,
ktoré sú spojené s akciou ako s cenným papierom, ak zákon neustanovuje inak. V prípadoch ustanovených zákonom a týmito stanovami, práva
spojené so zaknihovanými akciami spoločnosti, ktorej dočasné listy alebo akcie sú verejne obchodovateľné, môže voči spoločnosti uplatňovať len
osoba, ktorá je oprávnená vykonávať tieto práva k rozhodujúcemu dňu určenému stanovami spoločnosti.
Na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení, práva hlasovať na ňom, požadovať na ňom vysvetlenia a uplatňovať návrhy, je rozhodujúcim
dňom deň určený v oznámení o konaní valného zhromaždenia, ktorý však nesmie o viac ako 5 dní predchádzať dňu konania valného zhromaždenia,
pokiaľ tieto stanovy alebo obchodný zákonník neurčujú inak. Zoznam osôb oprávnených k rozhodujúcemu dňu vykonávať voči spoločnosti práva
akcionára spojené so zaknihovanými akciami je spoločnosť povinná zaobstarať na vlastné náklady. Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práv uvedených
v prvej vete tohto odseku, pri akciách verejnej akciovej spoločnosti je tretí deň predchádzajúci dňu konania valného zhromaždenia.
Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení prostredníctvom fyzickej osoby − splnomocnenca. Splnomocnenec musí byť k účasti
na valnom zhromaždení splnomocnený písomným plnomocenstvom s úradne osvedčeným podpisom akcionára, prípadne vyšším úradným osvedčením
tak, aby podpis akcionára bol v zmysle právnych predpisov Slovenskej republiky považovaný za úradne osvedčený. Vzor plnomocenstva bude
uverejnený na internetovej stránke spoločnosti www.biotika.sk najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia. Plnomocenstvo musí byť
splnomocnencom odovzdané pri zápise do listiny prítomných pre účely evidencie. Plnomocenstvo platí len na jedno valné zhromaždenie.
Splnomocnencom akcionára nemôže byť člen dozornej rady spoločnosti. To neplatí pri verejnej akciovej spoločnosti za predpokladu, že v plnomocenstve
udelenom členovi dozornej rady verejnej akciovej spoločnosti je uvedené, že člen dozornej rady oboznámil akcionára so všetkými skutočnosťami,
ktoré by mohli mať vplyv na rozhodnutie akcionára o udelení splnomocnenia na zastupovanie na valnom zhromaždení spoločnosti členovi dozornej
rady. Súčasťou plnomocenstva udeleného členovi dozornej rady musí byť dátum a hodina konania valného zhromaždenia ako aj konkrétne pokyny
na hlasovanie o každom uznesení alebo bode programu valného zhromaždenia, o ktorom má člen dozornej rady ako splnomocnenec hlasovať
v mene akcionára. Ak sa akcionár, ktorý vydal splnomocnenie, zúčastní valného zhromaždenia, jeho splnomocnenie sa stane bezpredmetným.
Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia spoločnosti v súlade s právnymi
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predpismi a stanovami, určilo na rozdelenie. Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne. Rozhodujúci deň na uplatnenie
práva na dividendu určuje valné zhromaždenie spoločnosti a to tak, že tento deň nemôže byť určený na skorší deň, ako je piaty deň nasledujúci po
dni konania valného zhromaždenia a na neskorší deň, ako je 30. deň od konania valného zhromaždenia; ak valné zhromaždenie verejnej akciovej
spoločnosti alebo spoločnosti, ktorá vydala všetky akcie alebo časť akcií na základe verejnej výzvy na upisovanie akcií rozhodujúci deň neurčí,
považuje sa za takýto deň 30. deň od konania valného zhromaždenia. Dividenda je splatná do 60 dní od rozhodujúceho dňa. Právo uplatniť si nárok
na dividendu má osoba, ktorá je k rozhodujúcemu dňu vlastníkom verejne obchodovateľnej akcie (akcií) spoločnosti.
Akcionár má právo podávať návrhy na voľbu za člena dozornej rady spoločnosti a to najneskôr na valnom zhromaždení spoločnosti, na ktorom podľa
programu, má byť člen dozornej rady volený, len v rámci prejednávania toho bodu programu, ktorý pojednáva a voľbe členov dozornej rady. V návrhu
možno uviesť len taký počet kandidátov, ktorí sa majú zvoliť. Postup voľby členov dozornej rady spoločnosti podrobne upravujú stanovy spoločnosti.
Akcionár má právo podávať návrhy na voľbu za členov predstavenstva spoločnosti volených dozornou radou spoločnosti. Podrobný postup voľby
členov predstavenstva určujú stanovy spoločnosti.
Akcionár po dobu trvania spoločnosti, ani v prípade jej zrušenia, nie je oprávnený požadovať vrátenie svojich majetkových vkladov, ale má nárok na
podiel na likvidačnom zostatku v prípade likvidácie spoločnosti.
Akcionár je povinný splatiť spoločnosti emisný kurz, ktoré upísal a to najneskôr do 30 dní od upísania akcií, pričom za akcionára sa považuje aj držiteľ
dočasného listu. V prípade porušenia tejto povinnosti je akcionár povinný zaplatiť úroky z omeškania zo sumy, s ktorou je akcionár v omeškaní, vo
výške 20 % ročne. Ďalším dôsledkom porušenia povinnosti akcionára splatiť emisný kurz ním upísaných akcií včas, je možnosť jeho vylúčenia zo
spoločnosti v zmysle § 177 obchodného zákonníka.
Akcionár má právo požadovať na valnom zhromaždení informácie, ktoré súvisia s prerokovávaným bodom programu valného zhromaždenia. Poskytnutie
informácie môže predstavenstvo odmietnuť ak nesúvisí s prerokovávaným bodom programu valného zhromaždenia alebo ak by sa jej poskytnutím
porušil zákon alebo ak zo starostlivého posúdenia obsahu informácie vyplýva, že jej poskytnutie by mohlo spôsobiť spoločnosti alebo ňou ovládanej
spoločnosti ujmu; nemožno odmietnuť poskytnúť informácie týkajúce sa hospodárenia a majetkových pomerov spoločnosti. O odmietnutí poskytnutia
informácie rozhoduje predstavenstvo počas rokovania valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo odmietne poskytnúť informáciu, rozhodne na
žiadosť akcionára o povinnosti predstavenstva poskytnúť požadovanú informáciu počas rokovania valného zhromaždenia dozorná rada; na čas
nevyhnutný na prijatie rozhodnutia dozornej rady môže predseda valného zhromaždenia na žiadosť dozornej rady prerušiť rokovanie valného
zhromaždenia. Ak dozorná rada rozhodne, že nesúhlasí s poskytnutím informácie, rozhodne súd na základe návrhu akcionára o tom, či je spoločnosť
povinná požadovanú informáciu poskytnúť. Dozorná rada môže v tomto prípade rozhodovať aj per rollam prostredníctvom technických prostriedkov
na prenos informácií a dát. Zápisnica z rozhodnutia dozornej rady o tomto rozhodnutí musí byť doručená predstavenstvu do 15 dní od konania
valného zhromaždenia. Ak akcionár nepožiadal dozornú radu o rozhodnutie o poskytnutí informácie alebo dozorná rada rozhodne o tom, že nesúhlasí
s poskytnutím informácie, nemožno z dôvodu neposkytnutia tejto informácie vyhlásiť uznesenie valného zhromaždenia za neplatné v súvislosti
s predmetom, ktorého sa požadovaná informácia týkala.
Informácie o zložení a činnosti orgánov spoločnosti a ich výborov
Orgánmi spoločnosti sú valné zhromaždenie, dozorná rada spoločnosti a predstavenstvo.
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Predstavenstvo spoločnosti Biotika a.s.
Vrcholným riadiacim orgánom spoločnosti je predstavenstvo, ktoré je kolektívne zodpovedné za záležitosti spoločnosti, pokiaľ nie sú stanovami
alebo právnymi predpismi vyhradené iným orgánom spoločnosti. Predstavenstvo vykonáva svoju činnosť nestranne a v záujme všetkých akcionárov
v súlade s princípmi lojality a náležitej starostlivosti.
V súlade so stanovami spoločnosti je predstavenstvo štatutárnym orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach
a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, pred súdom a pred inými orgánmi. Na členov predstavenstva sa vzťahuje zákaz konkurencie v rozsahu
vyplývajúcom z platného znenia Obchodného zákonníka.
Predstavenstvo nemá poverenie rozhodnúť o vydaní akcií alebo o spätnom odkúpení akcií.
Vymenovanie a odvolanie členov predstavenstva patrí do kompetencie dozornej rady spoločnosti.
Predstavenstvo v roku 2018 zasadalo 8−krát. Na svojich zasadnutiach sa zaoberalo sledovaním finančnej situácie, analýzou ekonomických výsledkov
spoločnosti, vývojom stavu nových projektov, činnosťou dcérskej spoločnosti a stavom majetku spoločnosti.
Predstavenstvo spoločnosti Biotika a.s. výbory nemá.
Zloženie predstavenstva spoločnosti Biotika a.s. v roku 2018:
Ing. Miroslava Vargová – predseda predstavenstva od 24. 1. 2018 (člen predstavenstva od 25. 10. 2007)
Ing. Jana Červenáková − člen predstavenstva
Ing. Slavomír Geleta – člen predstavenstva od 21. 2. 2018
Ing. Ján Dzúrik − člen predstavenstva od 7. 5. 2018
Ing. Emil Drlička – predseda predstavenstva do 24. 1. 2018
Dozorná rada spoločnosti Biotika a.s.
Kontrolnú funkciu správy a riadenia spoločnosti zabezpečuje dozorná rada. Dozornú radu, okrem členov dozornej rady volených zamestnancami volí
valné zhromaždenie. Všetci členovia dozornej rady a predstavenstva majú riadny prístup ku všetkým relevantným informáciám týkajúcich sa spoločnosti.
V súčasnosti sú dvaja členovia dozornej rady zvolení zamestnancami spoločnosti.
V priebehu roka 2018 dozorná rada zasadla 8−krát. Tajomník predstavenstva a dozornej rady vedie záznamy o uzneseniach, ktoré orgány spoločnosti
prijali. Akcionár má právo nazerať do zápisníc z rokovania dozornej rady; o takto získaných informáciách je povinný zachovávať mlčanlivosť.
Dozorná rada spoločnosti vykonáva funkciu výboru pre audit.
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Zloženie dozornej rady spoločnosti Biotika a.s. v roku 2018:
Predseda dozornej rady:
JUDr. Mária Kinčešová
Podpredseda dozornej rady:
Drs. Ing. Petrus Hermanus Maria Winkelman
Členovia dozornej rady:
Ing. Dagmar Vargová
Ing. Jana Magátová od 7. 5. 2018
Členovia dozornej rady volení Jozef Debnárik
zamestnancami:
Ján Szabó
Štruktúra základného imania
Základné imanie spoločnosti Biotika a.s. je 23 233 000,00 EUR, ktoré je rozdelené na 700 000 kusov akcií na doručiteľa v zaknihovanej podobe.
Menovitá hodnota akcií na doručiteľa je 33,19 EUR.
S akciou na doručiteľa je spojené právo akcionára podieľať sa na riadení spoločnosti.
Obmedzenia prevoditeľnosti cenných papierov
Akcia na doručiteľa je voľne prevoditeľná a práva s ňou spojené má jej majiteľ.
Sú vydané dve emisie:
CS0009013453 Séria 01 v počte 564 936 kusov v hodnote 18 750 225,84 EUR
SK1120004009 Séria 01 v počte 135 064 kusov v hodnote 4 482 774,16 EUR
Obidve emisie sú verejne obchodovateľné na kótovanom paralelnom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave a.s. a sú s nimi spojené rovnaké
práva.
Kvalifikovaná účasť na základnom imaní
Priama účasť na základnom imaní spoločnosti je uvedená vo výročnej správe v časti „ Akcionárska štruktúra spoločnosti“.
Naša spoločnosť nedisponuje informáciami o nepriamej účasti na základnom imaní našej spoločnosti.
Majitelia CP s osobitnými právami kontroly s uvedením opisu týchto práv
Majitelia cenných papierov a.s. Biotika nemajú osobitné práva kontroly.
Obmedzenia hlasovacích práv
Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 33,19 EUR pripadá jeden hlas. Výkon práv
akcionára môže byť obmedzený alebo pozastavený len v súlade s Obchodným zákonníkom alebo osobitným zákonom.
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Dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré sú jej známe a ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov
a obmedzeniam hlasovacích práv
Predstavenstvu a.s. Biotika nie sú známe žiadne dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti
hlasovacích práv.
Pravidlá upravujúce vymenovanie a odvolanie členov jej štatutárneho orgánu a zmenu stanov
Vymenovanie a odvolanie členov predstavenstva patrí do kompetencie dozornej rady spoločnosti a to na základe § 187 ods. 1 písm. c) v nadväznosti
na ust. § 194 ods. 1 obchodného zákonníka a ustanovení stanov spoločnosti. Dozorná rada odvoláva a volí členov predstavenstva.
O zmene stanov rozhoduje Valné zhromaždenie 2/3 väčšinou prítomných hlasov. Pri zmene stanov musí mať zápisnica z Valného zhromaždenia
formu notárskej zápisnice. Ak je v programe valného zhromaždenia zaradená zmena stanov, pozvánka na valné zhromaždenie alebo oznámenie
o jeho konaní musí obsahovať aspoň podstatu navrhovaných zmien.
Právomoci štatutárneho orgánu, najmä ich právomoci rozhodnúť o vydaní akcií alebo spätnom odkúpení akcií
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, pred súdom a pred inými
orgánmi. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi a týmito
stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti, najmä:
• vykonáva obchodné vedenie spoločnosti a zabezpečuje všetky jej prevádzkové a organizačné záležitosti,
• vykonáva zamestnávateľské práva, poveruje výkonom funkcie a ruší poverenie alebo menuje do funkcie a odvoláva z funkcie generálneho
riaditeľa a odborných riaditeľov výkonného manažmentu, po schválení Dozornou radou spoločnosti,
• zvoláva valné zhromaždenie a vykonáva uznesenia valného zhromaždenia,
• zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti,
• predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie návrhy na zmeny stanov, návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania a vydanie
konvertibilných dlhopisov, účtovné závierky, ktoré je povinné vyhotovovať podľa osobitných predpisov, návrh na rozdelenie vytvoreného zisku
vrátane určenia jeho výšky a spôsobu vyplatenia dividend a tantiém, alebo návrh na úhradu strát, návrh na zrušenie spoločnosti alebo zmenu
právnej formy spoločnosti.
• predkladá materiály na rokovanie dozornej rady
• informuje valné zhromaždenie o výsledkoch podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti za predchádzajúci rok formou správy, ktorá je
vždy súčasťou výročnej správy spracovanej podľa osobitného predpisu, o obchodnom pláne a finančnom rozpočte bežného roka so zapracovaním
pripomienok dozornej rady.
Predstavenstvo nemá poverenie rozhodnúť o vydaní akcií alebo o spätnom odkúpení akcií.
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Informácie o všetkých významných dohodách, ktorých je spoločnosť zmluvnou stranou a ktoré nadobúdajú účinnosť, menia sa alebo
ktorých platnosť sa skončí v dôsledku zmeny jej kontrolných pomerov, ku ktorej došlo v súvislosti s ponukou na prevzatie a o ich
účinkoch s výnimkou prípadu, ak by spoločnosť ich zverejnenie vážne poškodilo; táto výnimka sa neuplatní, ak je povinná zverejniť tieto
údaje v rámci plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi
Spoločnosť nie je zmluvnou stranou dohôd, opísaných v tomto bode.
Dohody uzatvorené medzi spoločnosťou a členmi jej orgánov alebo zamestnancami, na ktorých základe sa im má poskytnúť náhrada, ak
sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí vzdaním sa funkcie, výpoveďou zo strany zamestnanca, ich odvolaním, výpoveďou zo
strany zamestnávateľa bez uvedenia dôvodu alebo sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí v dôsledku ponuky na prevzatie
Náhrady pri skončení pracovného pomeru v spoločnosti Biotika a.s. sa v roku 2018 riadili Podnikovou kolektívnou zmluvou spoločnosti platnou od
1. 1. 2017 do 31. 12. 2018, ktorá v ustanoveniach hlavy IV článkov V. a VI. týkajúcich sa náhrad pri skončení pracovného pomeru je v súlade so
Zákonníkom práce. Poskytovanie náhrad je rovnaké pre všetkých zamestnancov bez ohľadu na ich pracovné zaradenie, či funkciu.
Odstupné bolo zamestnancom poskytované len v tých prípadoch, keď došlo k ukončeniu pracovného pomeru z dôvodov uvedených v ust. § 63 ods.
1 písm. a) až c) Zákonníka práce, vo výške stanovenej v § 76 Zákonníka práce. Pri odchode zamestnanca do starobného dôchodku alebo predčasného
starobného dôchodku v zmysle ust. § 76a Zákonníka práce, sa zamestnancovi poskytlo odchodné v sume jeho priemerného mesačného zárobku.
Obchody, ku ktorým došlo v roku 2018 a ktoré podstatne ovplyvnili finančné postavenie alebo činnosť emitenta v tomto období
Obchody a udalosti, ktoré významnejšie ovplyvnili hospodárenie spoločnosti v roku 2018 sú uvedené v časti: Prílohy 04, Poznámky k účtovnej
závierke.
Politika rozmanitosti
Spoločnosť Biotika a.s. už pred implementovaním legislatívy EU upravujúcej politiku rozmanitosti do slovenského právneho systému, uplatňovala
politiku rodovej rovnosti a to nielen pri obsadzovaní svojich výkonných a kontrolných orgánov ale aj pri obsadzovaní pozícií vedenia spoločnosti,
v ktorom je percentuálne zastúpenie mužov a žien rovnaké.
Celkovo spoločnosť Biotika v roku 2018 zamestnávala 49,5 % žien a 50,5 % mužov. Vyvážené zastúpenie mužov a žien v riadiacich a kontrolných
orgánoch spoločnosti Biotika teda zodpovedá nielen demografickej štruktúre obyvateľstva Slovenskej republiky ale rodovej štruktúre zamestnancov
spoločnosti Biotika a.s.
V predstavenstve spoločnosti bol v roku 2018 pomer mužov a žien 2:2. V dozornej rade spoločnosti bol v roku 2018 pomer mužov a žien 3:3.
V spoločnosti Biotika a.s. plní dozorná rada aj funkciu výboru pre audit a preto je dôležité jej obsadenie osobami s potrebným vzdelaním a kvalifikáciou.
Aj v tomto smere uplatňujeme politiku rozmanitosti. Všetci členovia dozornej rady volení valným zhromaždením sú vysokoškolsky vzdelaní s príslušnou
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praxou, z toho jeden v odbore práva, dvaja v odbore ekonómia a jeden v technickom odbore. Členovia dozornej rady volení zamestnancami majú
stredné odborné vzdelanie v odbore farmácia a biochémia a v odbore elektrotechnika. To zaručuje rôznorodosť názorov a hodnôt pri uplatňovaní
kontrolných mechanizmov zo strany dozornej rady.
Vzhľadom na to, že spoločnosť Biotika a.s. je výrobnou spoločnosťou zaberajúcou sa biotechnologickou výrobou sú pozície členov predstavenstva
obsadené vysokoškolsky vzdelanými odborníkmi v odbore chemicko−technologickom, technickom a ekonomickom.
Spoločenská zodpovednosť
Spoločnosť Biotika a.s. ako subjekt verejného záujmu neuvádza vo výročnej správe nefinančné informácie o vývoji, konaní, pozícii a o vplyve činnosti
spoločnosti na environmentálnu, sociálnu a zamestnaneckú oblasť, informáciu o dodržiavaní ľudských práv a informáciu o boji proti korupcii
a úplatkárstvu (ďalej len “oblasť spoločenskej zodpovednosti”), uvedené v § 20 ods. 9) zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v platnom znení,
nakoľko priemerný prepočítaný počet zamestnancov za účtovné obdobie 2018 neprekročil 500 zamestnancov. Spoločnosť Biotika a.s. v roku 2018
rešpektovala a dodržiavala ľudské práva pri všetkých svojich aktivitách a dodržiavala interný Protikorupčný a Etický kódex.
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