
Prvá strategická, a.s. ICO: 35 705 001

Trnavská cesta 27/8, 831 04 Bra tis lava, tel. 02/5824 6272. fa x  02/5341 5527

Spoločnosť Prvá strategická, a.s. ako emitent cenných papierov prijatých na 
obchodovanie na regulovanom voľnom trhu Burzy cenných papierov Bratislava, a.s. 
v zmysle §35 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších 
predpisov zverejňuje ako regulovanú informáciu

Polročnú finančnú správu k 30.06.2018

V Bratislave 28.09.2018

JU k
predseda predstavenstva 
Prvá strategická, a.s.

S p o lo č n o s ť  je  z a p ís a n á  v O b c h o d n o m  re g is tr i O k re s n é h o  sú d u  B ta lis la v a  1 v o d d ie li Sa. v lo ž k a  č íslo  1237/B



regulovaná informácia POLROČNÁ SPRÁVA
emitenta akcií alebo dlhových cenných papierov, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu

v zmysle zákona o burze cenných papierov
Časť 1.- Identifikácia emitenta

llnformačná povinnosť za polrok: 2018 | ICO: 35705001
LEI: 097900BGM00000059267

lÚčtovné obdobie: od: 01.01.2018 do: 30.06.2018

|Právna forma akciová spoločnosť i

Obchodné meno / názov: Prvá strategická, a.s.

Sídlo:
ulica, číslo Trnavská cesta 27/B
PSC 831 04
Obec Bratislava

|Kontaktná osoba: JUDr. Vladimír Balaník

|Tel.: smerové číslo číslo: 0911/171956 |

|Fax: smerové číslo číslo: |

|E-mail: webmaster(3).harvard.sk

IWebové sídlo: www.orvastrateaicka.sk

|Dátum vzniku: 26.11.1996 jZákladné imanie (v EUR): 21 956 835 |

Zakladateľ:
HARVARD CAPITAL AND CONSULTING SLOVAKIA, a.s.

Oznámenie spôsobu zverejnenia inzerát v denníku 
polročnej finančnej správy PRAVDA 
§ 47 ods. 4 zákona o burze

Adresa internetovej stránky emitenta. alebo názov 
dennej tlače, alebo názov všeobecne uznávaného 
informačného systému, v ktorej bola polročná finančná 
soráva zverejnená

www.Drvastrateaicka.sk

Dátum zverejnenia 28.09.2018

Cas zverejnenia § 47 ods. 8 zákona o burze

mailto:webmaster@harvard.sk
http://www.prvastrategicka.sk
http://www.prvastrategicka.sk


Predmet podnikania: Predmetom podnikania spoločnosti Prvá strategická, a.s. sú činnosti: kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a
veľkoobchodu, činnosť organizačných a ekonomických poradcov, sprostredkovateľská činnosť

Časť 2. Účtovná závierka

Priebežná účtovná závierka je  zostavená podľa SAS (Slovenské štandardy), alebo podľa IAS/IFRS (medzinárodné štandardy) SAS

Priebežná účtovná závierka podľa SAS Účtovná závierka-základné údaje Príloha č. 1 (P1 Účtovná závierka)
Tieto formuláre sú pre emitentov cenných papierov, ktorí 
zostavujú účtovnú závierku podľa slovenských účtovných 
štandardov ako veľká účtovná jednotka a subjekt verejného 
záujmu. Podľa § 2 ods. 14 zákona o účtovníctve subjektom 
verejného záujmu sa rozumie účtovná jednotka, ktorá emitovala 
cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom 
trhu ktoréhokoľvek členského štátu Európskej únie

Súvaha priebežnej účtovnej závierky-aktíva 
BO: 30.6. PO: 31.12.

Príloha č. 2 (P2Súvaha-aktíva)

Súvaha priebežnej účtovnej závierky-pasíva 
BO: 30.6. PO: 31.12.

Príloha č. 3 (P3Súvaha-pasíva)

Výkaz ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky 
BO: 30.6. PO: 30.6.

Príloha č. 4 (P4Výkaz ziskov a strát)

Poznámky priebežnej účtovnej závierky Príloha č. 5 (P5Poznámky)

V § 35 ods. 5, 6, 7 zákona o burze je ustanovený minimálny 
obsah skrátenej priebežnej účtovnej závierky

CASH-FLOW-Priama metóda 
BO: 30.6. PO: 30.6.

Príloha č. 6 (P6CASH-FLOW-Priama metóda)

CASH-FLOW-Nepriama metóda 
BO: 30.6. PO: 30.6. Príloha č. 7 (P7CASH FLOW-Nepriama metóda)

alebo
Priebežná účtovná závierka podľa IAS/IFRS Účtovná závierka-základné údaje Príloha č. 1 (P1 Účtovná závierka)
UPOZORNENIE
Podľa § 17a ods. 3 zákona o účtovníctve účtovná jednotka 
okrem účtovnej jednotky podľa § 17a ods.1 zákona o 
účtovníctve, ktorá v účtovnom období emitovala cenné papiere a 
tieto boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorá 
nespĺňa podmienky podľa § 17a ods. 2 zákona o účtovníctve, 
zostavuje individuálnu účtovnú závierku podľa medzinárodných 
účtovných štandardov ak sa tak rozhodne.

Výkaz o finančnej situácii priebežnej účtovnej závierky 
podľa IAS/IFRS

Príloha č. 8 (P8Súvaha podľa IAS/IFRS)

Výkaz komplexného výsledku priebežnej účtovnej 
závierky podľa IAS/IFRS

Príloha č. 9 (P9Výkaz ZaS podľa IAS/IFRS)



V zmysle § 17a zákona o účtovníctve banky a poisťovne 
zostavujú účtovnú závierku podľa IAS/IFRS.

Výkaz zmien vo vlastnom imaní podľa IAS/IFRS Príloha č. 10 (P10Výkaz zmien vo VI podľa IAS/IFRS)

Výkaz peňažných tokov podľa IAS/IFRS Príloha č. 11 (P11 Výkaz PT podľa IAS/IFRS)

Poznámky podľa IAS/IFRS Príloha č. 13 (P13Poznámky podľa IAS/IFRS)

(§ 35 ods. 11 zákona o burze) Ak polročná finančná správa nebola overená alebo preverená audítorom, emitent uvedie o tejto skutočnosti vo svojej správe vyhlásenie ! 

|Polročná finančná správa bola overená, alebo preverená audítorom (u polročnej správy nie je povinnosť) (áno/nie) |nie |

Vyhlásenie emitenta podľa § 35 ods. 11 zákona o burze o tom, že polročná správa nebola overená alebo preverená audítorom___________________________________
Spoločnosť Prvá strategická, a.s. vyhlasuje, že predkladá neauditovanú polročnú správu za obdobie od 01.01.2018 do 30.06.2018. Polročná správa nebola overená 
alebo preverená audítorom.

Obchodné meno audítorskej spoločnosti, sídlo / číslo licencie alebo meno a priezvisko audítora, adresa/číslo licencie:

|Pátum auditu:

§ 35 ods. 3 zákona o burze________________________________________________________________________________________________________
|1. Zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku (áno /v prípade, že nezostavuje uviesť nie) |áno

Priebežná konsolidovaná účtovná závierka podľa IAS/IFRS Výkaz o finančnej situácii podľa IAS/IFRS Príloha č. 14 (P14Súvaha podľa IAS/IFRS)

Výkaz komplexného výsledku podľa IAS/IFRS Príloha č. 15 (P15Výkaz ZaS podľa IAS/IFRS)
Výkaz zmien vo vlastnom imaní podľa IAS/IFRS Príloha č. 16 (P16Výkaz zmien vo VI podľa IAS/IFRS)
Výkaz peňažných tokov podľa IAS/IFRS Príloha č. 17 (P17Výkaz PT podľa IAS/IFRS)
Poznámky podľa IAS/IFRS Príloha č. 18 (P18Poznámky podľa IAS/IFRS)

Časť 3. Priebežná správa 
Podľa § 35 ods. 2 písm. a) polročná správa obsahuje priebežnú správu vypracovanú v súlade s § 35 ods. 9 zákona o burze

Priebežná správa obsahuje najmä uvedenie dôležitých udalostí, ku ktorým došlo v prvých šiestich mesiacoch účtovného obdobia, a ich dopad na priebežnú účtovnú 
závierku v skrátenej štruktúre spolu s opisom hlavných rizík a neistôt na zostávajúcich šesť mesiacov účtovného obdobia.________________________________________
V sledovanom účtovnom období od 01.01.2018 do 30.06.2018 spoločnosť dosiahla výnosy 2 797 €, náklady vo výške 36 612 € a výsledok hospodárenia - stratu vo výške 33.815 €. 
Náklady tvorili hlavne náklady na služby v sume 26 301 € a osobné náklady v sume 10 030 €. Do konca roka spoločnosť neočakáva vyrovnané hospodárenie. Náklady na činnosť v



oblasti výskumu a vývoja nie sú súčasťou nákladov spoločnosti, nakoľko výskum a vývoj spoločnosť nevykonáva. Spoločnosť nemá zamestnancov, riadiacu a kontrolnú činnosť 
zabezpečujú členovia štatutárneho orgánu. Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí. Svojou činnosťou zásadne neovplyvňuje životné prostredie. Spoločnosť neočakáva 
riziká, ktoré by nepriaznivo ovplyvňovali hospodárenie spoločnosti. V sledovanom účtovnom období spoločnosť nemala bankové úvery. Na financovanie svojej činnosti využívala 
vlastné zdroje. Pre budúce obdobie je predpoklad, že spoločnosť bude naďalej pokračovať vo svojej činnosti v zmysle predmetu podnikania. Prioritne svoje aktivity bude zameriavať 
hlavne na pôsobenie v dcérskej spoločnosti CHEMOLAK a.s., Smolenice s cieľom zlepšovať výsledky hospodárenia.

Ak ide o emitentov akcií, zahŕňa priebežná správa aj významné obchody so spriaznenými osobami, a to
a) obchody, ku ktorým došlo v prvých šiestich mesiacoch aktuálneho účtovného obdobia a ktoré podstatne ovplyvnili finančné postavenie alebo činnosť emitenta v 
tomto období
V prvých šiestich mesiacoch spoločnosť nerealizovala významné obchody so spriaznenými osobami, ktoré by zásadne ovplyvnili finančnú situáciu za sledované obdobie.

b) akékoľvek zmeny o týchto obchodoch uvedené v poslednej ročnej finančnej správe, ktoré by mohli mať podstatný vplyv na finančné postavenie alebo činnosť 
emitenta počas prvých šiestich mesiacov aktuálneho účtovného obdobia___________________________________________________________________________________
Počas prvých šiestich mesiacov nenastali zmeny, ktoré by mali podstatný vplyv na finančné postavenie alebo činnosť spoločnosti.

Podľa § 35 ods. 10) zákona o burze ak emitent nie je povinný zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku, v priebežnej správe sa uvedú najmä obchody so spriaznenými 
osobami.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Obchody so spriaznenými osobami sú uvedené v predzádzajúcom bode.



§ 35 ods. 2 písm. c) zákona o burze
vyhlásenie zodpovedných osôb emitenta so zreteľným označením ich mena, priezviska a funkcie o tom, že podľa ich najlepších znalostí poskytuje priebežná 
účtovná závierka vypracovaná v súlade s osobitnými predpismi pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku emitenta 
a spoločností zaradených do celkovej konsolidácie podľa požiadaviek uvedených odsekoch 3 a 4 § 35 zákona o burze a že uvedená priebežná správa 
obsahuje verný prehľad informácií podľa odseku 9 § 35 zákona o burze.

Predstavenstvo spoločnosti v zložení: JUDr. Vladimír Balaník - predseda predstavenstva, Vlasta Žvachová - člen, Ing. Ľubomíra Jambrichová - člen,
v zmysle §35 ods.2 písm.c) Zákona o burze cenných papierov č.429/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že podľa našich najlepších znalostí priebežná účtovná 
závierka zostavená k 30.06.2018 poskytuje pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku spoločnosti Prvá strategická, a.s.. Uvedená polročná 
správa obsahuje verný prehľad informácií podľa §35 ods. 9 zákona o burze.

Poznámky:
Príloha č. 12 (P12Dalsieudaje): Všetky údaje, ktoré emltent nemohol uviesť v základnej tabuľke k informačnej povinnosti z  dôvodu, že príslušné údaje sa nezmestili do kolónky uvedie ich v prílohe 
č. 12 (P12Dalsieudaje) a súčasne emltent uvedie v príslušnej kolónke „Príloha č. 12 Doporučujeme spracovať prílohu č. 12, čo najprehľadnejším spôsobom tak, že údaje vždy uviesť s príslušným 
názvom z tabuľky. Príloha č. 12 môže tvoriť ďalší súbor.

Informujeme emitentov, že ak v základnej tabuľke Polročná_správa vyplnia údaje: ICO, Obchodné meno/názov, Sídlo(ulica, číslo, PSČ, Obec), smerové číslo telefónu, telefónne číslo, číslo faxu, e
mail tak, tieto údaje nemusí vyplňovať v ďalších formulároch. Automaticky sa mu prepíšu do príslušných buniek v ďalších formulároch.

Forma tu uvedeného vypracovania polročnej správy je  pre emitenta dobrovoľná a polročnú správu môže vypracovať aj inou formou, slúži iba ako pomoc pre spracovanie polročnej 
správy. Polročná správa je  vypracovaná podľa ustanovenia § 35 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o burze"). 
Emitent pred vypracovaním polročnej správy by si mal pozorne preštudovať príslušné ustanovenia zákona o burze (§ 34 a nasl.) a iných súvisiacich zákonov.



5 svet správy

incelárka 
kelová pred 
vlády.

;. K auder sa 
rakcie 21. no- 
Ddvtedy stá l 
M erkelovej, 
ka od  22. no-

stránka  DW- 
a, že to  bolo

prvý raz, čo mal Kauder proti
kandidáta pri voľbe lídra frak
cie. Novým šéfom sa stal Ralph 
Brinkhaus z CDU. Ten tvrdí, že 
jeh o  kand idatúra nebola p re
jav nedôvery voči Merkelovej. 
Brinkhaus však proti politickej 
líderke v m inulosti už vystú
pil. Vlani kritizoval aj francúz
skeho prezidenta Emmanuela 
M acrona a jeh o  snahu  refor
movať Európsku úniu.

Kancelárka verejne priznala, 
že odchod Kaudera p re  ň u  nie 
je  dobrá správa. „Takto fungu
je  dem okracia. Niekedy prídu 
prehry. Nie je  spôsob, akým by 
sa to  dalo zľahčovať,“ uviedla 
Merkelová.

Bezmocná kancelárka?
Podľa niektorých pozorovate
ľov je  M erkelová už typickou 
ch rom ou  kačkou. T ento  te r 
mín označuje politika, k torý  je 
ešte vo funkcii, ale už takm er 
nem á moc. Typicky sa používa 
najm ä v  súvislosti s americkým 
prezidentom  v  prípade, že už 
zvolili jeh o  nástupcu.

„ J e d n o z n a č n e  sú h la s ím  
s tým , že Merkelová je  chrom á 
kačka a jej pôsobenie v  úrade 
sa čoskoro m ôže skončiť. Po
litická epizóda súvisiaca s Ma- 
assenom  a  p reh ra  Kaudera vo 
vlastnej parlam en tnej strane 
ilustrujú, že Merkelovej au to 
rita výrazne klesá. Očakávam, 
že bude  ďalej bojovať s CSU, aj 
keby Seehofer odstúpil. Väčši
n a  bavorských kresťanských 
demokratov sa Merkelovej chce 
zbaviť, a  poče t takýchto  ľudí 
rastie aj v CDU,“ reagoval pre 
Pravdu C hristian  Schweiger, 
politológ z Technickej univerzi

ty  v  Chemnitzi. Expert si myslí, 
že vylúčený nie je  ani scenár, 
že  SPD opustí veľkú koalíciu, 
čo by  m ohlo viesť k predčas
ným  voľbám. V nich by sa však 
asi posilnila AfD, ktorá sa v už 
n iek to rých  prieskum och  vy
škriabala na druhé m iesto stra
níckej popularity  a preskočila 
sociálnych demokratov.

Podľa ex p e rta  n a  n em ec
kú  politiku M atthiasa Dillinga 
z Oxfordskej univerzity sa uvi
dí, ako Merkelová zvládne naj
m ä Kauderov odchod.

„Je to  pre ňu varovanie. Kan
celárka musí viac ako v  posled
ných  rokoch brať d o  úvahy, 
čo chce je j parlam en tná  frak
cia, a  potrebuje lepšie kom u
nikovať rozhodnu tia  v rám ci 
strany. Ľudia ako Brinkhaus 
však priam o nežiadajú jej od
chod. Koalícia sa zaoberá naj
m ä vlastným fungovaním a ter
m ín ďalších riadnych volieb je 
ďaleko (mali by  sa konať na  je 
seň  2021, pozn. red .) . O drá
dza to  Merkelovej protivníkov 
od toho , aby sa ju  v  blízkej b u 
dúcnosti snažili vystriedať,“ 
myslí si Dilling.
O dborník pripom ína, že Mer
kelová sam a n a  odchod myslí. 
„Už p red  voľbami v roku 2017 
bolo  jasné, že v roku  2021 sa 
neb u d e  o ú rad  uchádzať. Vo 
v šeobecnosti sa  očakáva, že 
o d s tú p i e š te  p re d tý m , aby 
um ožnila novému kandidátovi 
presadiť sa. Otázkou preto nie 
je , či Merkelová zostane kance- 
lárkou a šéfkou strany, ale to, 
aký veľký vplyv bude  mať na 
výber svojho nástupcu ,“ uvie
dol p re  Pravdu Dilling.
® AUTO RSKÉ P RAVÁ VYHRAD EN É
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iu  a o niekoľ- 
skôr m u  pre- 
jtajenej cere- 
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3 svojím  p rá 
m om  Alexan- 
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ka Telegraph 
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osti. Telegra- 
novaného bý- 
o dôsto jn íka 
)odl’a ktorého 
r  s hodnosťou 
liČ epiguvSa-

lisbury  naznačuje , že rozkaz 
na  ú tok  p rišie l „z najvyšších 
m iest“.

K tom uto  názoru sa prikláňa 
aj spisovateľa publicista Owen 
Matthews, k torý  dlhé roky pô
sobil v  Rusku ako spravodajca 
m agazínu Newsweek. „Dovte
dy, kým sa sam otný Putin  za
pojil do  nešikovných pokusov 
predstaviť .Petrova ' a  ,Boširo- 
v a ' ako obyčajných m ierum i
lovných turistov, sa dalo uva
žovať o  to m , že n eú sp ešn á  
o trava  b o la  o p e rác io u , k to 
rú  na  v lastnú päsť uskutočni
la jedna  z ruských tajných slu
žieb,“ poznam enal M atthews 
p re  denník  Daily mail. „Teraz, 
keď sa tv á r  a  m eno je d n éh o  
z podozrivých našli n a  počet
ných fotografiách a dokum en
to c h  n a  in te rn e te ,  m o žn o  
konštatovať, že  Putin bol na
chytaný  p ri pokuse o  ana ló 

govú lož v digitálnom  veku,“ 
dodal.

Moskva nové dôkazy opätov
ne  odmietla. Hovorkyňa ruské
h o  m inisterstva zahraničných 
vecí Maria Zacharovová dala 
„podhodenie“ informácií ohľa
dom  Petrova a  Boširova do sú
vislosti so stredajším  prejavom 
b ritske j p rem iérk y  T heresy  
Mayovej v OSN. Tá v New Yor- 
ku  obvinila Rusko, že „neho
rázne porušuje m edzinárodne 
norm y, počnúc obsadzovaním 
suverénnych územ í a končiac 
nezodpovedným  používaním 
chemických zbraní v britských 
uliciach agentmi GRU“. „Dôka
zy nie sú, preto (Briti) pokraču
jú  v  informačnej kampani, kto
rej hlavnou ú lohou je  odviesť 
pozornosť od otázky: Čo sa sta
lo  v  Salisbury,“ reagovala Za
charovová.
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—  stručne
Duma schválila dôchodkovú reformu
Štátna duma, dolná komora ruského parlamentu, včera schvá
lila návrh zákona o dôchodkovej reforme, ktorý v  Rusku zvyšu
je  hranicu dôchodkového veku. Schválená verzia je  pozm ene
ná podľa odporúčaní prezidenta Vladimíra Putina, ktorý navrhol 
pôvodné znenie zmierniť. Dôchodková reforma v  Rusku, prvá 
takm er za sto rokov, vyvolala masové protesty. Pôvodný návrh 
rátal s tým , že sa dôchodkový vek zvýši z terajších 55 n a  63 ro
kov. Putin, ktorý kedysi zvyšovanie dôchodkového veku výslov
ne vylúčil, navrhol stanoviť hranicu na 60 rokov. Návrh dôchod
kového veku mužov 65 rokov namiesto terajších 60 rokov sa 
nezmenil. 0  reforme bude ešte hlasovať horná komora parla
m entu, posledné slovo bude mať Putin. «u<>

Trumpovho nominanta viní z násilia ďalšia žena
Už tri ženy vinia kandidáta Bieleho dom u na 
sudcu najvyššieho súdu Bretta Kavanaugha 
(53) z obťažovania a  zo sexuálneho násilia.
Pred právnym výborom amerického Senátu 
včera vypovedala Christina Blaseyová Fordová 
(na snímke), ktorá ho obvinila z pokusu o zná
silnenie v  roku 1982. Prezident Donald Trump, 
ktorý Kavanaugha nominoval, už pripustil, že nom ináciu Kava
naugha môže stiahnuť, ak ho svedectvo ženy presvedčí. Okrem 
troch žien, ktoré Kavanaugha zatiaľ obvinili, sa v  médiách objavi
li informácie o ďalších prípadoch, keď sa Kavanaugh správal ako 
chlipný násilník. «w

OZNAM
• Dekan Lekárskej fakulty 
UPJŠ v Košiciach oznamuje, 
že dňa 17. októbra 2018 sa v 
seminárnej miestnosti UPJŠ 
LF, Trieda SNP č. 1 v Koši
ciach, uskutoční verejná habi
litačná a inauguračná pred
náška o 8.30 h MUDr. Eugen 
FRIŠMAN, PhD., odborný asis
tent na Klinike popálenín a re
konštrukčnej chirurgie UPJŠ v 
Košiciach, LF a 1. súkromnej 
nemocnice Košice-Šaca, a. s., 
na tému: Popáleninové úrazy v 
detskom veku. Obhajoba v štu
dijnom odbore 7.1.7 Chirurgia 
pokračuje v rámci zasadnutia 
VR UPJŠ LF o 10.00 h na deka
náte UPJŠ LF. Téma: Oxidačný 
stres pri popáleninovej trau

me; o 9.15 h doc. MVDr. Mo
nika HALÄNOVÁ, PhD., mim. 
prof. na Ústave epidemiológie 
UPJŠ v Košiciach, LF, na tému: 
Prínos novších diagnostických 
metód k mapovaniu epidemio
logickej situácie vo výskyte 
zoonóz. Vymenúvacie konanie 
v študijnom odbore 7.1.5 Epi
demiológia bude pokračovať v 
rámci zasadnutia VR UPJŠ LF 
o 11.00 h na dekanáte UPJŠ
LF. XR180341

PREDAJ
• Predám známky „Slovenský 
štát" = len za 1/3, = DZ - 
Štvorbloky a celé archy, obálky 
len za 1/2 katalógovej ceny. 
Tiež ČSR, Protektorát Č + M a 
iné. Tel. 02/5441 6728.

XR180348

Prvá strategická, a. s, Trnavská cesta 27/B, 831 04 
Bratislava, IČO 35705001, spoločnosť zapísaná 
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel 
Sa, vložka číslo 1237/B, v súlade s § 35 zákona 
č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v platnom znení 
oznamuje, že Polročná finančná správa k 30. 6. 2018 je 
zverejnená na stránke spoločnosti www.prvastrategicka.sk. 
Ide o regulované informácie.

XP180859/01

Druhá strategická, a. s., Trnavská cesta 27/B, 831 04 
Bratislava, IČO 35705027, spoločnosť zapísaná 
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 
oddiel Sa, vložka číslo 1239/B, v súlade s § 35 
zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov 
v platnom znení oznamuje, že Polročná finančná správa 
k 30. 6. 2018 je zverejnená na stránke spoločnosti 
www.druhastrategicka.sk. Ide o regulované informácie.
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