VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
v zmysle ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon“)
Oprávnená osoba
:
Sídlo
:
IČO
:
Registrácia
:
(ďalej len „Oprávnená osoba“)

LAWCORP, s.r.o.
Štúrova 11, 811 02 Bratislava
36 847 437
Obchodný register Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 48397/B

Partner verejného sektora :
Sídlo
:
IČO
:
Registrácia
:
(ďalej len „PVS“)

X-BIONIC® SPHERE a.s.
Dubová 33/A, 931 01 Šamorín
46 640 134
Obchodný register Okresný súd Trnava, oddiel Sa, vložka č. 10684/T

1.

Vlastnícka štruktúra PVS je nasledovná
PVS je akciovou spoločnosťou založenou podľa právneho poriadku SR so základným imaním vo výške
102.000.000,- EUR a nasledovnými jediným akcionárom:
1.1. obchodné meno:
sídlo:

MIRANITECO LTD
Klimentos 41-43
KLIMENTOS TOWER, 2nd floor, Flat/Office 23
1061 Nicosia
Cyperská republika
IČO:
HE301075
Počet akcií vlastnených akcionárom:
10.200 ks kmeňových listinných akcií na meno, menovitá hodnota jednej akcie 10.000,- EUR
Percentuálny podiel akcionára:
100%
(ďalej len „MIRANITECO LTD“)

2.

Riadiaca štruktúra PVS je nasledovná
2.1. Členovia predstavenstva:
2.1.1. meno a priezvisko:
trvalý pobyt:
štátna príslušnosť:
názov pozície:
verejný funkcionár v SR:

Richard Ungerhofer
Dorfstraße 25/13, 5071 Siezenheim, Rakúska republika
Rakúska republika
predseda predstavenstva
NIE

2.1.2. titul:
meno a priezvisko:
trvalý pobyt:

JUDr.
Peter Seidner
Za kasárňou 326/22, 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Slovenská republika
SR
podpredseda predstavenstva
NIE

štátna príslušnosť:
názov pozície:
verejný funkcionár v SR:
2.1.3. meno a priezvisko:
trvalý pobyt:
štátna príslušnosť:
názov pozície:
verejný funkcionár v SR:
2.1.4. meno a priezvisko:
trvalý pobyt:
štátna príslušnosť:
názov pozície:
verejný funkcionár v SR:

Miroslav Krištofovič
Dvořákovo nábrežie 7529/4A, 811 02 Bratislava – m.č. Staré Mesto
Slovenská republika
SR
člen predstavenstva
NIE
Patrik Danek
Slowackého 47/4694, 821 04 Bratislava-Ružinov
Slovenská republika
SR
člen predstavenstva
NIE

2.1.5. Spôsob konania predstavenstva za PVS:
V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy
spoločne dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykonáva tak,
Verejný funkcionár v SR: funkcionár v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z.
Konečným užívateľom výhod: fyzická osoba v zmysle §6a zákona č. 297/2008 Z.z.
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že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja podpisujúci
svoj vlastnoručný podpis.
3.

Konečným užívateľom výhod je
3.1.1. meno a priezvisko:
trvalý pobyt:
dátum narodenia:
štátna príslušnosť:
verejný funkcionár v SR:
(ďalej len „Marián Zubo“)

4.

Viera Hoffmannová
Na Slanci 12744/7, 831 52 Bratislava – Nové Mesto
Slovenská republika
13.08.1994
SR
NIE

Informácie a podklady, na základe ktorých bol identifikovaný konečný užívateľ výhod
V zmysle ust. § 11 ods. 5 písm. a) zákona ako oprávnená osoba uvádzam, že pri identifikácii konečného
užívateľa výhod som postupoval nestranne, s odbornou starostlivosťou, pričom som si zaobstaral o predmete
zápisu do registra všetky dostupné informácie a to na základe nasledovných podkladov:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Výpis z obchodného registra PVS,
Stanovy PVS,
Čestné vyhlásenie PVS,
Výpis (Certificate) z príslušného registra jediného akcionára PVS,
Oznámenie konečného užívateľa výhod podľa § 11 zákona,
občiansky preukaz konečného užívateľa výhod,
korporátne dokumenty osôb s priamou a nepriamou účasťou v spoločnosti PVS,
verejne dostupné zdroje.

Z výpisu z obchodného registra PVS a Vyhlásenia PVS som identifikoval jediného akcionára PVS uvedeného
v bode 1. tohto verifikačného dokumentu, t.j. MIRANITECO LTD.
MIRANITECO LTD je spoločnosťou existujúcou podľa právneho poriadku Cyperskej republiky. Po preskúmaní
akcionárskej štruktúry spoločnosti MIRANITECO LTD bol identifikovaný jediný akcionár MIRANITECO LTD,
ktorý je uvedený v bode 3 a ktorý vlastní 100% akcií MIRANITECO LTD.
Vzhľadom na vyššie uvedené konečný užívateľ výhod uvedený v bode 3. tohto verifikačného dokumentu ako
jediný spĺňa definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle ustanovenia § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z. z.
o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
V súlade s vyššie uvedeným som teda postupom podľa § 11 ods. 4 zákona identifikoval konečného užívateľa
výhod v zmysle zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred
financovaním terorizmu a o zmene a doplnení́ niektorých zákonov, overil som jeho totožnosť̌ podľa
občianskeho preukazu a uviedol som ho v bode 3. tohto verifikačného dokumentu.
5.

Zoznam verejných funkcionárov
V zmysle ust. § 11 ods. 5 písm. c) zákona ako oprávnená osoba uvádzam, že PVS n e m á žiadnych verejných
funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo
riadiacej štruktúry PVS.

6.

Vyhlásenie
Oprávnená osoba vyhlasujem, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou
skutočne zistenému stavu.

V Bratislave dňa 11.10.2021
LAWCORP, s.r.o.
(elektronický podpis)
______________________________
JUDr. Ján Vajda
konateľ

Verejný funkcionár v SR: funkcionár v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z.
Konečným užívateľom výhod: fyzická osoba v zmysle §6a zákona č. 297/2008 Z.z.
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