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Spoločnosť Druhá strategická, a.s. ako emitent cenných papierov prijatých na 
obchodovanie na regulovanom voľnom trhu Burzy cenných papierov Bratislava, a. s., na 
základe vyžiadania Národnej banky Slovenska, Odboru dohľadu nad trhom cenných 
papierov, poisťovníctvom a dôchodkovým sporením (ďalej len NBS) zo dňa 03.02.2015

Polročnú finančnú správu k 30.06.2014 zverejnenú prostredníctvom centrálnej 
evidencie regulovaných informácií vedenou NBS, na svojom webovom šidle a ktorá 
bola predložená Burze cenných papierov v Bratislave, a. s. o nasledovné údaje:

• § 35 ods. 9 zákona o burze - opis hlavných rizík a neistôt na zostávajúcich 
šesť mesiacov účtovného obdobia

Spoločnosť v nastávajúcom období nepredpokladá zásadné zmeny vo svojej činnosti. 
Cieľom aj pre d’aľšie obdobie je  pokračovať v podnikateľských zámeroch, ktoré 
vychádzajú z predmetu podnikania. Riadiacu a kontrolnú činnosť orientovať na plnenie 
zámerov v spoločnostiach, v ktorých má spoločnosť Druhá strategická, a. s. rozhodujúci 
podiel z hľadiska výkonu akcionárskych práv. Riziká, ktoré by negatívne ovplyvňovali 
hospodárenie spoločnosti, spoločnosť neočakáva.

• § 35 odst. 3 zákona o burze -  konsolidovaná účtovná závierka

Spoločnosť Druhá strategická, a. s. ako materská spoločnosť zostavuje konsolidovanú 
účtovnú závierku podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS), 
do ktorej zahŕňa:

konsolidovanú účtovnú závierku dcérskej spoločnosti FINASIST, a. s. a 
indivuálne účtovné závierky dcérskych spoločností DEVELOPMENT 4, a.s, 
POLYMEA, a.s., DAN Slovakia, s.r. o., GRAND HOTEL BELLEVUE,a. s..

Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 a Konsolidovaná výročná správa vrátane 
správ nezávislého audítora budú zverejnené po ich zhotovení v priebehu roku 2015.
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