VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
VYHOTOVENÝ NA ÚČELY PREUKÁZANIA IDENTIFIKÁCIE A OVERENIA
IDENTIFIKÁCIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD VO VZŤAHU
K OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI S OBCHODNÝM MENOM MALKIA, S.R.O.
so sídlom: Bratislavská 52/11, 900 21 Svätý Jur, Slovenská republika, IČO: 50 200 984
zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v oddiele: Sro, vložka číslo: 110633/B
(ďalej v texte aj len „Spoločnosť“ v náležitom gramatickom tvare)

Oprávnená osoba, ktorou je Mgr. Monika MARTONOVÁ, advokátka, so sídlom Vajnorská 8/A, 831 04
Bratislava, Slovenská republika, IČO 35 101 130, zapísaná v Zozname advokátov vedenom Slovenskou
advokátskou komorou pod registračným číslom: 5070 (ďalej v texte aj len „Oprávnená osoba“ v náležitom
gramatickom tvare) týmto podľa ustanovenia § 11 ods. 6 a v spojení s ustanovením § 11 ods. 5 zákona NR SR č.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej v texte aj len „Zákon o RPVS“ v náležitom gramatickom tvare) a v súlade s ustanoveniami zákona NR
SR č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním
terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte aj len „AML
zákon“ v náležitom gramatickom tvare) na preukázanie identifikácie konečného užívateľa výhod, resp. konečných
užívateľov výhod vo vzťahu k Spoločnosti vyhotovila nasledovný verifikačný dokument.

I.
Základné identifikačné údaje o Spoločnosti
1.

2.

Spoločnosť je slovenskou súkromnou kapitálovou obchodnou spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej
základné imanie predstavuje sumu 5.000,-- EUR. Rozsah splatenia základného imania Spoločnosti
predstavuje sumu 5.000,-- EUR.
Základné imanie Spoločnosti je vytvorené peňažnými vkladmi spoločníkov Spoločnosti.

II.
Zoznam podkladov, z ktorých sa vychádzalo pri identifikácii a pri overení identifikácie
konečných užívateľov výhod vo vzťahu k Spoločnosti
1.

Oprávnená osoba pri identifikácii a pri overení identifikácie konečných užívateľov výhod vo vzťahu
k Spoločnosti vychádzala z nasledovných podkladov, ktoré jej boli predložené v rámci identifikácie
konečných užívateľov výhod:
a.
z výpisu z obchodného registra na Spoločnosť zo dňa 25.10.2021, číslo dožiadania: el-274370/2021/B,
b.
z výpisu z obchodného registra na Spoločnosť zo dňa 12.10.2021, číslo dožiadania: el-268992/2021/B,
c.
z výpisu z obchodného registra na Spoločnosť zo dňa 08.10.2021,
d.
z potvrdenia Okresného súdu Bratislava I, sp. zn.: 29/Re/2059/2021 o vykonaní zápisu zmeny sídla
Spoločnosti zo dňa 08.10.2021,
e.
z výpisu z obchodného registra na Spoločnosť zo dňa 27.08.2021, číslo dožiadania: el-251164/2021/B,
f.
zo Zoznamu spoločníkov zo dňa 27.08.2021,
g.
z občianskeho preukazu konateľa a spoločníka Spoločnosti, ktorým je pani Klaudia KOLLÁR,
dátum narodenia: 12.08.1974, adresa trvalého pobytu: Urbánkova 1049/7, 811 04 Bratislava – Staré
Mesto, Slovenská republika, štátna občianka Slovenskej republiky, na základe ktorého boli overené
osobné údaje tejto fyzickej osoby,
h.
z občianskeho preukazu konateľa Spoločnosti, ktorým je pán Ing. Stanislav BENUŠČÁK, dátum
narodenia: 13.11.1966, adresa trvalého pobytu: Dobrá Voda 378, 919 54 Dobrá Voda, Slovenská
republika, štátny občan Slovenskej republiky, na základe ktorého boli overené osobné údaje tejto
fyzickej osoby,
i.
z úplného znenia Spoločenskej zmluvy Spoločnosti zo dňa 21.07.2021,
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z Čestného vyhlásenia Spoločnosti zo dňa 27.08.2021,
zo zápisnice z mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti zo dňa 21.07.2021 a listiny
prítomných spoločníkov,
zo zápisnice z riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti zo dňa 15.12.2020 a listiny prítomných
spoločníkov,
zo zápisnice z mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti zo dňa 27.01.2020 a listiny
prítomných spoločníkov,
zo zápisnice z riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti zo dňa 27.06.2019 a listiny prítomných
spoločníkov,
z riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti zostavenej ku dňu 31.12.2020 dňa 28.06.2021,
z riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti zostavenej ku dňu 31.12.2019 dňa 26.10.2020,
z občianskeho preukazu spoločníka Spoločnosti, ktorým je pani Klaudia KOLLÁR, dátum
narodenia: 12.08.1974, adresa trvalého pobytu: Urbánkova 1049/7, 811 04 Bratislava – Staré Mesto,
Slovenská republika, štátna občianka Slovenskej republiky (ďalej v texte aj len „Spoločník KKOLLÁR“
v náležitom gramatickom tvare), na základe ktorého boli overené osobné údaje tejto fyzickej osoby za
jej prítomnosti,
z výpisu z obchodného registra na spoločníka Spoločnosti, ktorým je obchodná spoločnosť
s obchodným menom SUFIZA, s.r.o., so sídlom: Nejedlého 51, 841 02 Bratislava, Slovenská
republika, IČO: 44 442 700 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele:
Sro, vložka číslo: 55152/B (ďalej v texte aj len „Spoločník SUFIZA“ v náležitom gramatickom tvare) zo
dňa 25.10.2021, číslo dožiadania: el-274371/2021/B,
z výpisu z obchodného registra na Spoločníka SUFIZA zo dňa 12.10.2021, číslo dožiadania: el269000/2021/B,
z výpisu z obchodného registra na Spoločníka SUFIZA zo dňa 27.08.2021, číslo dožiadania: el251163/2021/B,
zo Zoznamu spoločníkov Spoločníka SUFIZA zo dňa 27.08.2021,
z občianskeho preukazu konateľa Spoločníka SUFIZA, ktorým je pani Ing. Agnesa TOMANOVÁ,
adresa miesta trvalého pobytu: Hájniky 1273/8, 900 21 Svätý Jur, Slovenská republika, dátum
narodenia: 27.01.1960, štátny občan Slovenskej republiky, na základe ktorého boli overené osobné
údaje tejto fyzickej osoby,
z úplného znenia Zakladateľskej listiny Spoločníka SUFIZA zo dňa 27.05.2015,
z Čestného vyhlásenia Spoločníka SUFIZA zo dňa 27.08.2021,
z písomného Rozhodnutia jediného spoločníka Spoločníka SUFIZA zo dňa 11.08.2021,
z riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločníka SUFIZA zostavenej ku dňu 31.12.2020 dňa
26.06.2021,
z riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločníka SUFIZA zostavenej ku dňu 31.12.2019 dňa
17.06.2020,
z výpisu z obchodného registra na obchodnú spoločnosť s obchodným menom THORIN a.s., so
sídlom: Nejedlého 51, 841 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 745 576 zapísanú
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele: Sa, vložka číslo: 1730/B (ďalej v texte aj
len „Spoločník THORIN“ v náležitom gramatickom tvare) zo dňa 25.10.2021, číslo dožiadania: el274372/2021/B,
z výpisu z obchodného registra na Spoločníka THORIN zo dňa 12.10.2021, číslo dožiadania: el269001/2021/B,
z výpisu z obchodného registra na Spoločníka THORIN zo dňa 27.08.2021, číslo dožiadania: el251162/2021/B,
z občianskeho preukazu predsedu predstavenstva Spoločníka THORIN, ktorým je pani Ing. Agnesa
TOMANOVÁ, adresa miesta trvalého pobytu: Hájniky 1273/8, 900 21 Svätý Jur, Slovenská
republika, dátum narodenia: 27.01.1960, štátny občan Slovenskej republiky, na základe ktorého boli
overené osobné údaje tejto fyzickej osoby,
z úplného znenia stanov Spoločníka THORIN zo dňa 01.08.2016,
zo Zoznamu akcionárov Spoločníka THORIN zo dňa 27.08.2021,
z Čestného vyhlásenia Spoločníka THORIN zo dňa 27.08.2021,
z písomného potvrdenia predstavenstva Spoločníka THORIN o jeho akcionárskej štruktúre zo dňa
27.08.2021,
zo zápisnice z riadneho valného zhromaždenia Spoločníka THORIN zo dňa 31.12.2020,
zo zápisnice z riadneho valného zhromaždenia Spoločníka THORIN zo dňa 31.12.2019,
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z riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločníka THORIN zostavenej ku dňu 31.12.2020 dňa
26.06.2021,
z riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločníka THORIN zostavenej ku dňu 31.12.2019 dňa
27.04.2020,
z občianskeho preukazu menšinového akcionára Spoločníka THORIN, ktorým je pani Ing. Agnesa
TOMANOVÁ, adresa miesta trvalého pobytu: Hájniky 1273/8, 900 21 Svätý Jur, Slovenská
republika, dátum narodenia: 27.01.1960, štátny občan Slovenskej republiky (ďalej v texte aj len
„Minoritný akcionár“ v náležitom gramatickom tvare), na základe ktorého boli overené osobné údaje
tejto fyzickej osoby,
z výpisu z obchodného registra na väčšinového akcionára Spoločníka THORIN, ktorým je obchodná
spoločnosť s obchodným menom BEGRAM s.r.o., so sídlom: Družstevná 2, 831 04 Bratislava,
Slovenská republika, IČO: 36 345 768, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava
I v oddiele: Sro, vložka číslo: 37524/B (ďalej v texte aj len „Majoritný akcionár“ v náležitom gramatickom
tvare) zo dňa 25.10.2021, číslo dožiadania: el-274373/2021/B,
z výpisu z obchodného registra na Majoritného akcionára zo dňa zo dňa 12.10.2021, číslo
dožiadania: el-269002/2021/B,
z výpisu z obchodného registra na Majoritného akcionára zo dňa 27.08.2021, číslo dožiadania: el251160/2021/B,
z potvrdenia o aktuálnosti, úplnosti a správnosti údajov zapísaných v obchodnom registri
o Majoritnom akcionárovi zo dňa 13.07.2021,
zo zoznamu spoločníkov Majoritného akcionára zo dňa 13.07.2021,
z Čestného vyhlásenia Majoritného akcionára zo dňa 27.08.2021,
z úplného znenia Spoločenskej zmluvy o založení Majoritného akcionára účinného ku dňu
29.06.2020,
zo zápisnice z riadneho valného zhromaždenia Majoritného akcionára zo dňa 09.12.2020, ktorej
prílohou je listina prítomných spoločníkov zo dňa 09.12.2020,
zo zápisnice z riadneho valného zhromaždenia Majoritného akcionára zo dňa 02.08.2019, ktorej
prílohou je listina prítomných spoločníkov zo dňa 02.08.2019,
z riadnej účtovnej závierky Majoritného akcionára zostavenej ku dňu 31.12.2019 dňa 26.06.2020,
z občianskeho preukazu konateľa Majoritného akcionára, ktorým je pani Klaudia KOLLÁR, dátum
narodenia: 12.08.1974, adresa trvalého pobytu: Urbánkova 1049/7, 811 04 Bratislava - Staré Mesto,
Slovenská republika, štátna občianka Slovenskej republiky, na základe ktorého boli overené osobné
údaje tejto fyzickej osoby,
z občianskeho preukazu konateľa Majoritného akcionára, ktorým je pani Mgr. Katarína
SOUČKOVÁ, dátum narodenia: 10.08.1978, adresa trvalého pobytu: Pri Vápenickom potoku
8905/6F, 841 06 Bratislava – Záhorská Bystrica, Slovenská republika, štátna občianka Slovenskej
republiky (ďalej v texte aj len „Pani SOUČKOVÁ“ v náležitom gramatickom tvare), na základe ktorého
boli overené osobné údaje tejto fyzickej osoby,
z občianskeho preukazu menšinového spoločníka Majoritného akcionára, ktorým je pani Klaudia
KOLLÁR, dátum narodenia: 12.08.1974, adresa trvalého pobytu: Urbánkova 1049/7, 811 04
Bratislava - Staré Mesto, Slovenská republika, štátna občianka Slovenskej republiky (ďalej v texte aj
len „Minoritný spoločník Majoritného akcionára“ v náležitom gramatickom tvare), na základe ktorého boli
overené osobné údaje tejto fyzickej osoby za jej prítomnosti,
z Čestného vyhlásenia Minoritného spoločníka Majoritného akcionára zo dňa 27.08.2021,
zo zápisnice z mimoriadneho valného zhromaždenia Majoritného akcionára zo dňa 29.06.2020,
ktorej prílohou je listina prítomných spoločníkov zo dňa 29.06.2020,
zo Zmluvy o prevode obchodného podielu obchodnej spoločnosti zo dňa 29.06.2020,
z výpisu z obchodného registra na súkromnú obchodnú spoločnosť s obchodným menom AMKZ
s.r.o., so sídlom: Nejedlého 51, 841 02 Bratislava - mestská časť Dúbravka, Slovenská republika, IČO:
53 087 518, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v oddiele: Sro, vložka číslo:
145768/B, ktorá je väčšinovým spoločníkom Majoritného akcionára (ďalej v texte aj len „Majoritný
spoločník Majoritného akcionára“ v náležitom gramatickom tvare) zo dňa 25.10.2021, číslo dožiadania: el274371/2024/B,
z výpisu z obchodného registra na Majoritného spoločníka Majoritného akcionára zo dňa 12.10.2021,
číslo dožiadania: el-269006/2021/B,
z výpisu z obchodného registra na Majoritného spoločníka Majoritného akcionára zo dňa 27.08.2021,
číslo dožiadania: el-251161/2021/B,
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z potvrdenia Okresného súdu Bratislava I o vykonaní zápisu navrhovaných údajov o Majoritnom
spoločníkom Majoritného akcionára zo dňa 19.10.2020,
iii.
zo Zoznamu spoločníkov Majoritného spoločníka Majoritného akcionára zo dňa 20.11.2020,
jjj.
z výpisu z bankového účtu Majoritného akcionára za obdobie 11/2016, z ktorého vyplýva vyplatenie
podielov na zisku v prospech Majoritného spoločníka Majoritného akcionára,
kkk.
zo zakladateľskej listiny Majoritného spoločníka Majoritného akcionára zo dňa 18.05.2020,
lll.
z rozhodnutia jediného spoločníka Majoritného spoločníka Majoritného akcionára zo dňa
24.09.2020,
mmm. zo Zmluvy o prevode obchodného podielu zo dňa 28.09.2020, z ktorej vyplýva zaplatenie celej sumy
odplaty,
nnn.
z úplného znenia zakladateľskej listiny Majoritného spoločníka Majoritného akcionára zo dňa
28.09.2020,
ooo.
z občianskeho preukazu väčšinového spoločníka Majoritného spoločníka Majoritného akcionára,
ktorým je pán Martin KOLLÁR, dátum narodenia: 05.11.2001, adresa trvalého pobytu: Urbánkova
1049/7, 811 04 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky, na
základe ktorého boli overené osobné údaje tejto fyzickej osoby (ďalej v texte aj len „Pán KOLLÁR“
v náležitom gramatickom tvare),
ppp.
z rodného listu Pána KOLLÁRA,
qqq.
z občianskeho preukazu menšinového spoločníka Majoritného spoločníka Majoritného akcionára,
ktorým je pani Klaudia KOLLÁR, dátum narodenia: 12.08.1974, adresa trvalého pobytu: Urbánkova
1049/7, 811 04 Bratislava - Staré Mesto, Slovenská republika, štátna občianka Slovenskej republiky,
na základe ktorého boli overené osobné údaje tejto fyzickej osoby (ďalej v texte aj len „Pani KOLLÁR“
v náležitom gramatickom tvare),
rrr.
z riadnej individuálnej účtovnej závierky Majoritného spoločníka Majoritného akcionára zostavenej
ku dňu 31.12.2020 dňa 29.06.2021,
sss.
z občianskeho preukazu konateľa Majoritného spoločníka Majoritného akcionára, ktorým je pani
Marcela DOBOŠ, dátum narodenia: 10.03.1986, adresa trvalého pobytu: Štúrova 820/44D, 903 01
Senec, Slovenská republika, štátna občianka Slovenskej republiky (ďalej v texte aj len „Pani DOBOŠ“
v náležitom gramatickom tvare), na základe ktorého boli overené osobné údaje tejto fyzickej osoby,
ttt.
z občianskeho preukazu konateľa Majoritného spoločníka Majoritného akcionára, ktorým je Pani
SOUČKOVÁ, na základe ktorého boli overené osobné údaje tejto fyzickej osoby,
uuu.
z Vyhlásenia Majoritného spoločníka Majoritného akcionára o pravdivosti, úplnosti a skutočnosti
údajov zapísaných o Majoritného spoločníka Majoritného akcionára v obchodnom registri v znení
zo dňa 13.07.2021,
vvv.
z Čestného vyhlásenia Majoritného spoločníka Majoritného akcionára v znení zo dňa 27.08.2021,
www. z Čestného vyhlásenia Pána KOLLÁRA v znení zo dňa 27.08.2021,
xxx.
z Čestného vyhlásenia Pani KOLLÁR v znení zo dňa 27.08.2021.
Oprávnená osoba sa tiež oboznámila s údajmi, týkajúcimi sa Spoločnosti, ktoré boli v čase identifikácie
konečných užívateľov výhod dostupné vo verejne prístupných registroch a databázach.
Keďže zo strany Oprávnenej osoby nebol dôvod na žiadne pochybnosti o hodnovernosti vyššie uvedených
podkladov, Oprávnená osoba sa domnieva, že tieto sú dostatočným podkladom pre identifikáciu konečných
užívateľov výhod vo vzťahu k Spoločnosti.

III.
Identifikácia vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry Spoločnosti
1.

Z predložených podkladov najmä z výpisu z obchodného registra na Spoločnosť vyplynulo, že Spoločnosť
má v čase vyhotovenia tohto dokumentu dvoch spoločníkov, ktorými sú nasledovné subjekty (osoby):
a. právnická osoba, a to obchodná spoločnosť s obchodným menom SUFIZA, s.r.o., so sídlom: Nejedlého
51, 841 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 442 700, zapísaná v obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I, v oddiele: Sro, vložka číslo: 55152/B, ktorá je výlučným majiteľom obchodného podielu
na Spoločnosti s nominálnou hodnotou vo výške 2.500,-- EUR (ďalej v texte aj len „Obchodný podiel
SUFIZA“ v náležitom gramatickom tvare), čo predstavuje 50% základného imania Spoločnosti, pričom
rozsah splatenia vkladu Spoločníka SUFIZA do základného imania Spoločnosti predstavuje 2.500,-- EUR
s tým, že tento vklad bol Spoločníkom SUFIZA splatený, a
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b. fyzická osoba, a to pani Klaudia KOLLÁR, dátum narodenia: 12.08.1974, adresa trvalého pobytu:
Urbánkova 1049/7, 811 04 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika, štátna občianka Slovenskej
republiky, ktorá je výlučným majiteľom obchodného podielu na Spoločnosti s nominálnou hodnotou vo
výške 2.500,-- EUR (ďalej v texte aj len „Obchodný podiel KKOLLÁR“ v náležitom gramatickom tvare), čo
predstavuje 50% základného imania Spoločnosti, pričom rozsah splatenia vkladu Spoločníka KKOLLÁR
do základného imania Spoločnosti predstavuje 2.500,-- EUR s tým, že tento vklad bol Spoločníkom
KKOLLÁR splatený.
Z predložených podkladov, najmä z výpisu z obchodného registra na Spoločníka SUFIZA vyplynulo, že
Spoločník SUFIZA má v čase vyhotovenia tohto dokumentu jediného spoločníka, ktorým je právnická osoba
- a to obchodná spoločnosť s obchodným menom THORIN a.s., so sídlom: Nejedlého 51, 841 02 Bratislava,
Slovenská republika, IČO: 35 801 913, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele:
Sa, vložka číslo: 2613/B, ktorá je výlučným majiteľom obchodného podielu na Spoločnosti s nominálnou
hodnotou vo výške 6.640,-- EUR (ďalej v texte aj len „Obchodný podiel THORIN“ v náležitom gramatickom tvare),
čo predstavuje 100% základného imania Spoločníka SUFIZA, pričom rozsah splatenia vkladu Spoločníka
THORIN do základného imania Spoločnosti predstavuje 6.640,-- EUR s tým, že tento vklad bol Spoločníkom
THORIN splatený.
Z predložených podkladov, najmä zo zoznamu akcionárov Spoločníka THORIN a z vyhlásenia
predstavenstva Spoločníka THORIN o jeho akcionárskej štruktúre vyplýva, že Spoločník THORIN má v čase
vyhotovenia tohto dokumentu dvoch akcionárov, ktorými sú nasledovné osoby:
a. právnická osoba, a to obchodná spoločnosť s obchodným menom: BEGRAM, s.r.o., so sídlom:
Družstevná 2, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 345 768, zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I v oddiele: Sro, vložka číslo: 37524/B (ďalej v texte aj len „Majoritný akcionár“
alebo „Akcionár BEGRAM“ v náležitom gramatickom tvare), a ktorá je ku dňu vyhotovenia tohto dokumentu
výlučným majiteľom
–
3 kusov kmeňových listinných akcií na meno emitovaných Spoločníkom THORIN s menovitou
hodnotou jednej akcie 165.969,59 EUR z I. emisie, séria A, s číslami 000001 -- 000003, ktorých
celková (úhrnná) menovitá hodnota predstavuje 497.908,77 EUR,
–
3 kusov kmeňových listinných akcií na meno emitovaných Spoločníkom THORIN s menovitou
hodnotou jednej akcie 165.969,59 EUR z I. emisie, séria A, s číslami 000007 -- 000009, ktorých
celková (úhrnná) menovitá hodnota predstavuje 497.908,77 EUR,
–
11 kusov kmeňových listinných akcií na meno emitovaných Spoločníkom THORIN s menovitou
hodnotou jednej akcie 165.969,59 EUR z II. emisie, bez série, s číslami 000001 -- 000011, ktorých
celková (úhrnná) menovitá hodnota predstavuje 1.825.665,49 EUR,
–
7 kusov kmeňových listinných akcií na meno emitovaných Spoločníkom THORIN s menovitou
hodnotou jednej akcie 3.319,39 EUR z II. emisie, bez série, s číslami 000012 -- 000018, ktorých
celková (úhrnná) menovitá hodnota predstavuje 23.235,73 EUR,
a teda je výlučným majiteľom akcií emitovaných Spoločníkom THORIN s celkovou (úhrnnou)
menovitou hodnotou 2.844.718,76 EUR, čo zaokrúhlene predstavuje 99,98833% základného imania
Spoločníka THORIN, pričom rozsah splatenia základného imania Spoločníka THORIN predstavuje
sumu 2.845.050,69 EUR (ďalej v texte spolu všetky uvedené akcie aj len „Akcie Majoritného akcionára“
v náležitom gramatickom tvare),
b. fyzická osoba, a to pani Ing. Agnesa TOMANOVÁ, adresa miesta trvalého pobytu: Hájniky 1273/8, 900
21 Svätý Jur, Slovenská republika, dátum narodenia: 27.01.1960, štátna občianka Slovenskej republiky
(ďalej v texte aj len „Minoritný akcionár“ alebo „Akcionár ATOMANOVÁ“ v náležitom gramatickom tvare),
a ktorá je ku dňu vyhotovenia tohto dokumentu výlučným majiteľom 1 kusu kmeňovej listinnej akcie na
meno emitovanej Spoločníkom THORIN s menovitou hodnotou jednej akcie 331,93 EUR, čo zaokrúhlene
predstavuje 0,01167 % základného imania Spoločníka THORIN, pričom rozsah splatenia základného
imania Spoločníka THORIN predstavuje sumu 2.845.050,69 EUR (ďalej v texte spolu všetky uvedené akcie aj
len „Akcia Minoritného akcionára“ v náležitom gramatickom tvare).
Z predložených podkladov, najmä z výpisu z obchodného registra na Majoritného akcionára a Čestného
vyhlásenia Majoritného akcionára ďalej vyplynulo, že Majoritný akcionár má v čase vyhotovenia tohto
dokumentu dvoch spoločníkov, ktorými sú nasledovné subjekty (osoby):
a. právnická osoba: súkromná obchodná spoločnosť s obchodným menom AMKZ s.r.o., so sídlom:
Nejedlého 51, 841 02 Bratislava - mestská časť Dúbravka, Slovenská republika, IČO: 53 087 518, zapísaná
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v oddiele: Sro, vložka číslo: 145768/B, ako Majoritný
spoločník Majoritného akcionára, ktorý je majiteľom obchodného podielu na Majoritnom akcionárovi
s nominálnou hodnotou vo výške 6.750,– EUR, čo predstavuje 90 % základného imania na Majoritnom
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akcionárovi, pričom rozsah splatenia vkladu Majoritného spoločníka Majoritného akcionárovi je 6.750,–
EUR (ďalej v texte aj len „Majoritný obchodný podiel“ v náležitom gramatickom tvare),
b. fyzická osoba: pani Klaudia KOLLÁR, dátum narodenia: 12.08.1974, adresa trvalého pobytu: Urbánkova
1049/7, 811 04 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika, štátna občianka Slovenskej republiky ako
Minoritný spoločník Majoritného akcionára, ktorá je majiteľom obchodného podielu na Majoritnom
akcionárovi s nominálnou hodnotou vo výške 750,-- EUR, čo predstavuje 10% základného imania
Majoritného akcionára, pričom rozsah splatenia vkladu Majoritného spoločníka Majoritného akcionára
do základného imania Majoritného akcionára predstavuje 750,-- EUR (ďalej v texte aj len „Minoritný
obchodný podiel“ v náležitom gramatickom tvare).
Z predložených podkladov, najmä z výpisu z obchodného registra na Majoritného spoločníka Majoritného
akcionára a z Čestného vyhlásenia Majoritného spoločníka Majoritného akcionára vyplynulo, že Majoritný
spoločník Majoritného akcionára má v čase vyhotovenia tohto dokumentu dvoch spoločníkov, ktorými sú
nasledovné subjekty (osoby):
a. fyzická osoba, pán Martin KOLLÁR, dátum narodenia: 05.11.2001, adresa trvalého pobytu: Urbánkova
1049/7, 811 04 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky (ďalej
v texte aj len „Pán KOLLÁR“ v náležitom gramatickom tvare), ktorý je majiteľom obchodného podielu na
Majoritnom spoločníkovi Majoritného akcionára s nominálnou hodnotou vo výške 3.500,– EUR, čo
predstavuje 70 % základného imania Majoritného spoločníka Majoritného akcionára, pričom aktuálny
rozsah splatenia vkladu Pána KOLLÁRA do základného imania Majoritného spoločníka Majoritného
akcionára je 3.500,– EUR (ďalej v texte aj len „Obchodný podiel MK“ v náležitom gramatickom tvare).
Z uvedeného vyplýva, že Pán KOLLÁR má v dôsledku vlastníctva Obchodného podielu MK nepriamy
podiel na Majoritnom akcionárovi vo výške 70 % zo základného imania Majoritnom akcionárovi.
b. fyzická osoba, pani Klaudia KOLLÁR, dátum narodenia: 12.08.1974, adresa trvalého pobytu: Urbánkova
1049/7, 811 04 Bratislava - Staré Mesto, Slovenská republika, štátna občianka Slovenskej republiky (ďalej
v texte aj len „Pani KOLLÁR“ v náležitom gramatickom tvare), ktorá je majiteľom obchodného podielu na
Majoritnom spoločníkovi Majoritného akcionára s nominálnou hodnotou vo výške 1.500,– EUR, čo
predstavuje 30 % základného imania Majoritného spoločníka Majoritného akcionára, pričom aktuálny
rozsah splatenia vkladu Pani KOLLÁR do základného imania Majoritného spoločníka Majoritného
akcionára je 1.500,– EUR (ďalej v texte aj len „Obchodný podiel KK“ v náležitom gramatickom tvare).
Z uvedeného vyplýva, že Pani KOLLÁR má v dôsledku vlastníctva Obchodného podielu KK nepriamy
podiel na Majoritnom akcionárovi vo výške 30 % zo základného imania Majoritnom akcionárovi.
Pani Marcela DOBOŠ, dátum narodenia: 10.03.1986, adresa trvalého pobytu: Štúrova 820/44D, 903 01 Senec,
Slovenská republika, štátna občianka Slovenskej republiky a pani Mgr. Katarína SOUČKOVÁ, dátum
narodenia: 10.08.1978, adresa trvalého pobytu: Pri Vápenickom potoku 8905/6F, 841 06 Bratislava – Záhorská
Bystrica, Slovenská republika, štátna občianka Slovenskej republiky sú konateľmi Majoritného spoločníka
Majoritného akcionára.
Z uvedeného ďalej vyplýva, že
a. Spoločník KKOLLÁR má v dôsledku vlastníctva Obchodného podielu KKOLLÁR priamy podiel na
Spoločnosti vo výške 50% zo základného imania Spoločnosti,
b. Akcionár ATOMANOVÁ má v dôsledku vlastníctva Akcie Minoritného akcionára nepriamy podiel na
Spoločníkovi SUFIZA vo výške 0,01167 % zo základného imania Spoločníka SUFIZA,
c. Akcionár ATOMANOVÁ má v dôsledku vlastníctva Akcie Minoritného akcionára nepriamy podiel na
Spoločnosti vo výške 0,005835 % zo základného imania Spoločnosti,
d. Minoritný spoločník Majoritného akcionára má v dôsledku vlastníctva Minoritného obchodného podielu
nepriamy podiel na Spoločníkovi THORIN vo výške 9,9998833% zo základného imania Spoločníka
THORIN,
e. Minoritný spoločník Majoritného akcionára má v dôsledku vlastníctva Minoritného obchodného podielu
nepriamy podiel na Spoločníkovi SUFIZA vo výške 9,9998833% zo základného imania Spoločníka
SUFIZA,
f. Minoritný spoločník Majoritného akcionára má v dôsledku vlastníctva Minoritného obchodného podielu
nepriamy podiel na Spoločnosti vo výške 4,9994165 % zo základného imania Spoločnosti,
g. Pán KOLLÁR má v dôsledku vlastníctva Obchodného podielu MK nepriamy podiel na Majoritnom
akcionárovi vo výške 63% zo základného imania Majoritného akcionára,
h. Pán KOLLÁR má v dôsledku vlastníctva Obchodného podielu MK nepriamy podiel na Spoločníkovi
THORIN vo výške 62,99266479 % zo základného imania Spoločníka THORIN,
i. Pán KOLLÁR má v dôsledku vlastníctva Obchodného podielu MK nepriamy podiel na Spoločníkovi
SUFIZA vo výške 62,99266479 % zo základného imania Spoločníka SUFIZA,
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Pán KOLLÁR má v dôsledku vlastníctva Obchodného podielu MK nepriamy podiel na Spoločnosti vo
výške 31,496332395 % zo základného imania Spoločnosti,
k. Pani KOLLÁR má v dôsledku vlastníctva Obchodného podielu KK nepriamy podiel na Majoritnom
akcionárovi vo výške 27 % zo základného imania Majoritného akcionára,
l. Pani KOLLÁR má v dôsledku vlastníctva Obchodného podielu KK nepriamy podiel na Spoločníkovi
THORIN vo výške 26,968491 % zo základného imania Spoločníka THORIN,
m. Pani KOLLÁR má v dôsledku vlastníctva Obchodného podielu KK nepriamy podiel na Spoločníkovi
SUFIZA vo výške 26,968491 % zo základného imania Spoločníka SUFIZA,
n. Pani KOLLÁR má v dôsledku vlastníctva Obchodného podielu KK nepriamy podiel na Spoločnosti vo
výške 13,49842455 % zo základného imania Spoločnosti,
Z uvedeného ďalej vyplýva, že:
a. pani Klaudia KOLLÁR, dátum narodenia: 12.08.1974, adresa trvalého pobytu: Urbánkova 1049/7, 811 04
Bratislava - Staré Mesto, Slovenská republika, štátna občianka Slovenskej republiky má
i. v dôsledku vlastníctva Obchodného podielu KKOLLÁR priamy podiel na Spoločnosti vo výške
50 % zo základného imania Spoločnosti
a zároveň
ii. v dôsledku vlastníctva Minoritného obchodného podielu nepriamy podiel na Spoločnosti vo výške
4,999 % zo základného imania Spoločnosti
a zároveň
iii. v dôsledku vlastníctva Obchodného podielu KK nepriamy podiel na Majoritnom akcionárovi vo
výške 27 % základného imania Majoritného akcionára a prostredníctvom neho nepriamy podiel na
Spoločnosti vo výške 13,498 % zo základného imania Spoločnosti,
b. pán Martin KOLLÁR, dátum narodenia: 05.11.2001, adresa trvalého pobytu: Urbánkova 1049/7, 811 04
Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky má v dôsledku
vlastníctva Obchodného podielu MK nepriamy podiel na Majoritnom akcionárovi vo výške 63 %
základného imania Majoritného akcionára a prostredníctvom neho nepriamy podiel na Spoločnosti vo
výške 31,497 % zo základného imania Spoločnosti,
c. pani Ing. Agnesa TOMANOVÁ, adresa miesta trvalého pobytu: Hájniky 1273/8, 900 21 Svätý Jur,
Slovenská republika, dátum narodenia: 27.01.1960, štátna občianka Slovenskej republiky má v dôsledku
vlastníctva Akcie Minoritného akcionára nepriamy podiel na Spoločníkovi SUFIZA vo výške 0,01167 %
základného imania Majoritného akcionára a prostredníctvom neho nepriamy podiel na Spoločnosti vo
výške 0,006 % zo základného imania Spoločnosti.
Spoločnosť je podľa výpisu z obchodného registra na Spoločnosť a podľa Spoločenskej zmluvy Spoločnosti
riadená valných zhromaždením Spoločnosti a štatutárnym orgánom, ktorým sú spoločne konajúci konatelia
Spoločnosti. V zmysle výpisu z obchodného registra na Spoločnosť sú ako aktuálni konatelia Spoločnosti
v obchodnom registri zapísaní: pani Klaudia KOLLÁR, dátum narodenia: 12.08.1974, adresa trvalého pobytu:
Urbánkova 1049/7, 811 04 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika, štátna občianka Slovenskej
republiky a pán Ing. Stanislav BENUŠČÁK, dátum narodenia: 13.11.1966, adresa trvalého pobytu: Dobrá
Voda 378, 919 54 Dobrá Voda, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky. Podľa výpisu
z obchodného registra a Spoločenskej zmluvy Spoločnosti konatelia konajú v mene Spoločnosti vždy
spoločne.

IV.
Identifikácia konečných užívateľov výhod a odôvodnenie, na základe akých informácií
postupom podľa ustanovenia § 11 ods. 5 Zákona o RPVS boli identifikovaní koneční užívatelia výhod
1.

Ako koneční užívatelia výhod vo vzťahu k Spoločnosti boli podľa ustanovenia § 6a AML zákona
identifikované nasledovné fyzické osoby, a to
a. pani Klaudia KOLLÁR, dátum narodenia: 12.08.1974, adresa trvalého pobytu: Urbánkova 1049/7, 811 04
Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika, štátna občianka Slovenskej republiky, ako spoločník
Spoločnosti, t.j. Spoločník KKOLLÁR uvedený v článku III jeho bode 1. písm. b. tohto dokumentu, ďalej
ako Minoritný spoločník Majoritného akcionára uvedený v článku III jeho bode 4. písm. b. tohto
dokumentu a ako Pani KOLLÁR uvedená v článku III jeho bode 5. písm. b. tohto dokumentu,
b. pani Ing. Agnesa TOMANOVÁ, dátum narodenia: 27.01.1960, adresa miesta trvalého pobytu: Hájniky
1273/8, 900 21 Svätý Jur, Slovenská republika, štátna občianka Slovenskej republiky ako Minoritný
akcionár, t.j. Akcionár ATOMANOVÁ uvedený v článku III jeho bode 3. písm. b. tohto dokumentu
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a
pán Martin KOLLÁR, dátum narodenia: 05.11.2001, adresa trvalého pobytu: Urbánkova 1049/7, 811 04
Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky, ako Pán KOLLÁR
uvedený v článku IIII jeho bode 5. písm. a. tohto dokumentu.
Žiadna z osôb identifikovaných ako konečný užívateľ výhod vo vzťahu k Spoločnosti nie je verejným
funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle ustanovenia článku 2 ods. 1
ústavného zákona číslo 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
v znení neskorších predpisov, čo vyplýva z Čestného vyhlásenia Spoločníka KKOLLÁR a Minoritného
spoločníka Majoritného akcionára a Pani KOLLÁR, z Čestného vyhlásenia Pána KOLLÁRA a z Čestného
vyhlásenia Minoritného akcionára, t.j. Akcionára ATOMANOVÁ.
Dôvody na identifikáciu konečného užívateľa výhod podľa bodu 2. tohto článku tohto dokumentu sú
nasledovné:
a. Spoločník KKOLLÁR uvedený v článku III jeho bode 1. písm. b. tohto dokumentu má ako majiteľ
Obchodného podielu KKOLLÁR
i. priamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Spoločnosti vo výške 50 %, čo vyplýva
tak z výpisu z obchodného registra na Spoločnosť, ako aj z predloženého znenia Spoločenskej
zmluvy Spoločnosti, podľa ktorej sa počet hlasov každého spoločníka na valnom zhromaždení
Spoločnosti určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania Spoločnosti (t.j.
Spoločník KKOLLÁR má 50 hlasov, čo predstavuje 50% všetkých hlasov na valnom zhromaždení
Spoločnosti), a to vyplýva aj zo zápisnice zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia
Spoločnosti, z Čestného vyhlásenia Spoločnosti a z Čestného vyhlásenia Spoločníka KKOLLÁR,
ii. právo na hospodársky prospech z podnikania Spoločnosti vo výške 50%, čo vyplýva tak z výpisu
z obchodného registra na Spoločnosť, ako aj z predloženého znenia Spoločenskej zmluvy
Spoločnosti, ako aj z ustanovenia § 123 ods. 1 Obchodného zákonníka, a to vyplýva aj zo zápisnice
zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti, z Čestného vyhlásenia
Spoločnosti a z Čestného vyhlásenia Spoločníka KKOLLÁR.
b. Na základe uvedeného Spoločník KKOLLÁR napĺňa znaky konečného užívateľa výhod vo vzťahu
k Spoločnosti. Okrem toho sa však Spoločník KKOLLÁR ako Minoritný spoločník Majoritného
akcionára podieľa na Spoločnosti aj nepriamo, a to na základe toho, že je majiteľom Minoritného
obchodného podielu a má teda aj ďalší – nepriamy – podiel na hlasovacích právach a na základnom
imaní Spoločnosti a na hospodárskom prospechu dosiahnutom Spoločnosťou vo výške 4,9994165 % (viď
článok III jeho bod 7. písm. f. tohto dokumentu). Okrem toho sa tiež Spoločník KKOLLÁR ako Pani
KOLLÁR podieľa na Spoločnosti aj nepriamo, a to na základe toho, že je majiteľom Obchodného podielu
KK a má teda aj ďalší – nepriamy – podiel na hlasovacích právach Spoločnosti a na hospodárskom
prospechu dosiahnutom Spoločnosťou vo výške 13,50 % a ďalší – nepriamy – podiel na základnom
imaní Spoločnosti vo výške 13,498 % (viď článok III jeho bod 7. písm. n. tohto dokumentu) Spoločník
KKOLLÁR je tak majiteľom priamych a nepriamych podielov na Spoločnosti celkovo vo výške
54,9994165 %.
c. Spoločník SUFIZA má ako majiteľ Obchodného podielu SUFIZA a ako druhý spoločník Spoločnosti)
i. priamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Spoločnosti vo výške 50 %, čo vyplýva
tak z výpisu z obchodného registra na Spoločnosť, ako aj z predloženého znenia Spoločenskej
zmluvy Spoločnosti, podľa ktorej sa počet hlasov každého spoločníka na valnom zhromaždení
Spoločnosti určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania Spoločnosti (t.j.
Spoločník KKOLLÁR má 50 hlasov, čo predstavuje 50% všetkých hlasov na valnom zhromaždení
Spoločnosti), a to vyplýva aj zo zápisnice zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia
Spoločnosti, z Čestného vyhlásenia Spoločnosti a z Čestného vyhlásenia Spoločníka SUFIZA,
ii. právo na hospodársky prospech z podnikania Spoločnosti vo výške 50%, čo vyplýva tak z výpisu
z obchodného registra na Spoločnosť, ako aj z predloženého znenia Spoločenskej zmluvy
Spoločnosti, ako aj z ustanovenia § 123 ods. 1 Obchodného zákonníka, a to vyplýva aj zo zápisnice
zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti, z Čestného vyhlásenia
Spoločnosti a z Čestného vyhlásenia Spoločníka SUFIZA.
d. Spoločník SUFIZA je právnickou osobou, a teda nemôže byť v zmysle ustanovenia § 6a AML zákona
považovaný za konečného užívateľ výhod vo vzťahu k Spoločnosti (konečným užívateľom výhod môže
byť len fyzická osoba). Vzhľadom na to je potrebné za konečného užívateľa výhod vo vzťahu
k Spoločnosti považovať ten subjekt – fyzickú osobu, ktorý skutočne a priamo (prípadne nepriamo)
ovláda a kontroluje Spoločníka SUFIZA, resp. ako vyplýva z nižšie uvedeného, ktorý skutočne priamo
(prípadne nepriamo) ovláda a kontroluje jediného spoločníka Spoločníka SUFIZA (t.j. Spoločníka
THORIN).

c.

2.

3.
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e.

f.

g.

Spoločník THORIN má ako majiteľ Obchodného podielu THORIN
i. priamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Spoločnosti vo výške 100 %, čo
vyplýva tak z výpisu z obchodného registra na Spoločníka SUFIZA, ako aj z predloženého znenia
Zakladateľskej listiny Spoločníka SUFIZA, podľa ktorej sa počet hlasov každého spoločníka určuje
pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania (Spoločník THORIN má 100% hlasov na
valnom zhromaždení), pričom pôsobnosť valného zhromaždenia aktuálne vykonáva jediný
spoločník, teda Spoločník THORIN, a to vyplýva aj z písomného rozhodnutia Spoločníka THORIN,
z Čestného vyhlásenia Spoločníka SUFIZA a z Čestného vyhlásenia Spoločníka THORIN,
ii. právo na hospodársky prospech z podnikania Spoločníka SUFIZA vo výške 100%, čo vyplýva tak
z výpisu z obchodného registra na Spoločníka SUFIZA, ako aj z predloženého znenia Zakladateľskej
listiny Spoločníka SUFIZA, podľa ktorej majú spoločníci nárok na podiel zo zisku v pomere
zodpovedajúcom výške ich obchodných podielov (Spoločník THORIN má teda nárok na podiel zo
zisku vo výške 100%), a to vyplýva aj z písomného rozhodnutia Spoločníka THORIN, z Čestného
vyhlásenia Spoločníka SUFIZA a z Čestného vyhlásenia Spoločníka THORIN,
iii. právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán alebo dozorný orgán v Spoločníkovi SUFIZA,
alebo ktoréhokoľvek ich člena, čo vyplýva tak z výpisu zo obchodného registra na Spoločníka
SUFIZA, ako aj z predloženého znenia Zakladateľskej listiny Spoločníka SUFIZA, podľa ktorej sa
počet hlasov každého spoločníka určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania
(Spoločník THORIN má teda 100% hlasov na valnom zhromaždení), a to vyplýva aj z písomného
rozhodnutia Spoločníka THORIN, z Čestného vyhlásenia Spoločníka SUFIZA a z Čestného
vyhlásenia Spoločníka THORIN,
iv. postavenie subjektu, ktorý skutočne a priamo ovláda a kontroluje Spoločníka SUFIZA, čo vyplýva
tak z vyššie uvedeného, ako aj z Čestného vyhlásenia Spoločníka SUFIZA a z Čestného vyhlásenia
Spoločníka THORIN,
a teda, Spoločník THORIN má v dôsledku uvedeného
v. nepriamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Spoločnosti vo výške 50%,
vi. právo na hospodársky prospech z podnikania Spoločnosti vo výške 50%.
Spoločník THORIN na základe uvedeného priamo a skutočne ovláda Spoločníka SUFIZA, ale vzhľadom
na to, že opäť ide o právnickú osobu, nemôže byť v zmysle ustanovenia § 6a AML zákona považovaný
za konečného užívateľ výhod vo vzťahu k Spoločnosti (konečným užívateľom výhod môže byť len
fyzická osoba). Vzhľadom na to je potrebné za konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Spoločnosti
považovať ten subjekt – fyzickú osobu, ktorý skutočne a priamo (prípadne nepriamo) ovláda
a kontroluje Spoločníka THORIN, resp. tie subjekty – fyzické osoby, ktoré spoločne ovládajú
a kontrolujú Spoločníka THORIN.
Majoritný akcionár má ako majiteľ všetkých Akcií Majoritného akcionára
i. priamy podiel na základnom imaní Spoločníka THORIN vo výške 99,98833%, čo vyplýva zo
Zoznamu akcionárov Spoločníka THORIN a z písomného potvrdenia predstavenstva Spoločníka
THORIN o akcionárskej štruktúre, zo zápisnice zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia
Spoločníka THORIN, z Čestného vyhlásenia Spoločnosti, z Čestného vyhlásenia Spoločníka
SUFIZA, z Čestného vyhlásenia Spoločníka THORIN a z Čestného vyhlásenia Majoritného
akcionára,
ii. priamy podiel na hlasovacích právach v Spoločníkovi THORIN vo výške 99,98%, čo vyplýva zo
Zoznamu akcionárov Spoločníka THORIN a z písomného potvrdenia predstavenstva Spoločníka
THORIN o akcionárskej štruktúre, ako aj z dohody Majoritného akcionára a Minoritného akcionára,
podľa ktorej podiely na hlasovacích právach u týchto akcionárov v Spoločníkovi THORIN
nezodpovedajú pomeru menovitých hodnôt akcií vlastnených týmito akcionármi k menovitej
hodnote všetkých akcií emitovaných Spoločníkom THORIN, ale sú určené tak, že Majoritnému
akcionárovi prislúcha podiel vo výške 99,98% a Minoritnému akcionárovi prislúcha podiel vo výške
0,02%, a to vyplýva aj zo zápisnice zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia Spoločníka
THORIN, z Čestného vyhlásenia Spoločnosti, z Čestného vyhlásenia Spoločníka SUFIZA,
z Čestného vyhlásenia Spoločníka THORIN, z Čestného vyhlásenia Majoritného akcionára a
z Čestného vyhlásenia Minoritného akcionára,
iii. právo na hospodársky prospech z podnikania Spoločníka THORIN vo výške 99,98%, čo vyplýva zo
Zoznamu akcionárov Spoločníka THORIN a z písomného potvrdenia predstavenstva Spoločníka
THORIN o akcionárskej štruktúre, ako aj z dohody Majoritného akcionára a Minoritného akcionára,
podľa ktorej podiely na zisku dosiahnutom zo strany Spoločníka THORIN u týchto akcionárov
v Spoločníkovi THORIN nezodpovedajú pomeru menovitých hodnôt akcií vlastnených týmito
akcionármi k menovitej hodnote všetkých akcií emitovaných Spoločníkom THORIN, ale sú určené
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tak, že Majoritnému akcionárovi prislúcha podiel vo výške 99,98% a Minoritnému akcionárovi
prislúcha podiel vo výške 0,02%, a to vyplýva aj zo zápisnice zo zasadnutia riadneho valného
zhromaždenia Spoločníka THORIN, z Čestného vyhlásenia Spoločnosti, z Čestného vyhlásenia
Spoločníka SUFIZA, z Čestného vyhlásenia Spoločníka THORIN, z Čestného vyhlásenia
Majoritného akcionára a z Čestného vyhlásenia Minoritného akcionára,
a teda, Majoritný akcionár má v dôsledku uvedeného
iv. nepriamy podiel na hlasovacích právach Spoločníka SUFIZA vo výške 99,98%,
v. nepriamy podiel na základnom imaní Spoločníka SUFIZA vo výške 99,98833%,
vi. právo na hospodársky prospech z podnikania Spoločníka SUFIZA vo výške 99,98%,
vii. prostredníctvom Spoločníka SUFIZA nepriamy podiel na hlasovacích právach Spoločnosti vo výške
49,994%,
viii. prostredníctvom Spoločníka SUFIZA nepriamy podiel na základnom imaní Spoločnosti vo výške
49,994165%,
ix. prostredníctvom Spoločníka SUFIZA nepriamo právo na hospodársky prospech z podnikania
Spoločnosti vo výške 49,994%.
h. Minoritný akcionár má ako majiteľ Akcie Minoritného akcionára
i. priamy podiel na základnom imaní Spoločníka THORIN vo výške 0,01167%, čo vyplýva zo
Zoznamu akcionárov Spoločníka THORIN a z písomného potvrdenia predstavenstva Spoločníka
THORIN o akcionárskej štruktúre, zo zápisnice zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia
Spoločníka THORIN, z Čestného vyhlásenia Spoločnosti, z Čestného vyhlásenia Spoločníka
SUFIZA, z Čestného vyhlásenia Spoločníka THORIN a z Čestného vyhlásenia Minoritného
akcionára,
ii. priamy podiel na hlasovacích právach v Spoločníkovi THORIN vo výške 0,02%, čo vyplýva zo
Zoznamu akcionárov Spoločníka THORIN a z písomného potvrdenia predstavenstva Spoločníka
THORIN o akcionárskej štruktúre, ako aj z dohody Majoritného akcionára a Minoritného akcionára,
podľa ktorej podiely na hlasovacích právach u týchto akcionárov v Spoločníkovi THORIN
nezodpovedajú pomeru menovitých hodnôt akcií vlastnenými týmito akcionármi k menovitej
hodnote všetkých akcií emitovaných Spoločníkom THORIN, ale sú určené tak, že Majoritnému
akcionárovi prislúcha podiel vo výške 99,98% a Minoritnému akcionárovi prislúcha podiel vo výške
0,02%, a to vyplýva aj zo zápisnice zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia Spoločníka
THORIN, z Čestného vyhlásenia Spoločnosti, z Čestného vyhlásenia Spoločníka SUFIZA,
z Čestného vyhlásenia Spoločníka THORIN, z Čestného vyhlásenia Majoritného akcionára a
z Čestného vyhlásenia Minoritného akcionára,
iii. právo na hospodársky prospech z podnikania Spoločníka THORIN vo výške 0,02%, čo vyplýva zo
Zoznamu akcionárov Spoločníka THORIN a z písomného potvrdenia predstavenstva Spoločníka
THORIN o akcionárskej štruktúre, ako aj z dohody Majoritného akcionára a Minoritného akcionára,
podľa ktorej podiely na zisku dosiahnutom zo strany Spoločníka THORIN u týchto akcionárov
v Spoločníkovi THORIN nezodpovedajú pomeru menovitých hodnôt akcií vlastnenými týmito
akcionármi k menovitej hodnote všetkých akcií emitovaných Spoločníkom THORIN, ale sú určené
tak, že Majoritnému akcionárovi prislúcha podiel vo výške 99,98% a Minoritnému akcionárovi
prislúcha podiel vo výške 0,02%, zo zápisnice zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia
Spoločníka THORIN, z Čestného vyhlásenia Spoločnosti, z Čestného vyhlásenia Spoločníka
SUFIZA, z Čestného vyhlásenia Spoločníka THORIN, z Čestného vyhlásenia Majoritného akcionára
a z Čestného vyhlásenia Minoritného akcionára,
a teda, Minoritný akcionár má v dôsledku uvedeného
iv. nepriamy podiel na hlasovacích právach Spoločníka SUFIZA vo výške 0,02%,
v. nepriamy podiel na základnom imaní Spoločníka SUFIZA vo výške 0,01167%,
vi. právo na hospodársky prospech z podnikania Spoločníka SUFIZA vo výške 0,02%,
vii. prostredníctvom Spoločníka SUFIZA nepriamy podiel na hlasovacích právach Spoločnosti vo výške
0,01%,
viii. prostredníctvom Spoločníka SUFIZA nepriamy podiel na základnom imaní Spoločnosti vo výške
0,005835%,
ix. prostredníctvom Spoločníka SUFIZA n právo na hospodársky prospech z podnikania Spoločnosti
vo výške 0,01%.
i. Napriek vyššie uvedeným podielom na hlasovacích právach a na základnom imaní Spoločníka
THORIN, ktorými Majoritný akcionár a Minoritný akcionár disponujú, je možné na základe príslušných
ustanovení Stanov Spoločníka THORIN zo dňa 01.08.2016 konštatovať, že Majoritný akcionár nie je
oprávnený bez Minoritného akcionára samostatne ovládať a kontrolovať Spoločníka THORIN, a tým
Strana 10 z 19 strán Verifikačného dokumentu

pádom nie je ani oprávnený bez Minoritného akcionára prostredníctvom Spoločníka THORIN
kontrolovať Spoločníka SUFIZA, resp. samotnú Spoločnosť. Podľa aktuálne platných stanov Spoločníka
THORIN platí, že
i. na uznášaniaschopnosť valného zhromaždenia Spoločníka THORIN je potrebné, aby na valnom
zhromaždení Spoločníka THORIN boli prítomní akcionári, ktorí vlastnia akcie s menovitou
hodnotou 100% základného imania Spoločníka THORIN, teda všetci akcionári Spoločníka THORIN,
a teda nielen Majoritný akcionár, ale aj Minoritný akcionár,
ii. na prijatie rozhodnutia na valnom zhromaždení Spoločníka THORIN je potrebné, aby za prijatie
rozhodnutia hlasovalo 100% hlasov akcionárov prítomných na danom valnom zhromaždení
Spoločníka THORIN, čo znamená, že za prijatie rozhodnutia musia hlasovať akcionári, ktorí
vlastnia akcie s menovitou hodnotou 100% základného imania Spoločníka THORIN, teda všetci
akcionári Spoločníka THORIN, a teda nielen Majoritný akcionár, ale aj Minoritný akcionár.
j. Z uvedených skutočností ďalej okrem iného vyplýva, že ku dňu vyhotovenia tohto dokumentu
i. Majoritný akcionár nemá právo na valnom zhromaždení Spoločníka THORIN samostatne
rozhodovať o vymenovaní alebo odvolaní štatutárneho alebo dozorného orgánu v Spoločníkovi
THORIN,
ii. nie je možné, aby bez účasti Minoritného akcionára bolo valné zhromaždenia Spoločníka THORIN
uznášaniaschopné, a teda na to, aby sa valné zhromaždenie Spoločníka THORIN vôbec mohlo
riadne a platne uskutočniť je potrebné, aby sa ho zúčastnil tak Minoritný akcionár, ako aj Majoritný
akcionár,
iii. je na prijatie akéhokoľvek rozhodnutia na valnom zhromaždení Spoločníka THORIN potrebné, aby
Majoritný akcionár a Minoritný akcionár hlasovali za prijatie takého rozhodnutia, t.j. aby hlasovali
rovnako,
iv. je na prijatie akéhokoľvek rozhodnutia v rámci valného zhromaždenia Spoločníka THORIN (a to aj
napríklad rozhodnutia o vymenovaní alebo odvolaní člena štatutárneho orgánu alebo dozorného
orgánu Spoločníka THORIN) nevyhnutné, aby Majoritný akcionár a Minoritný akcionár na valnom
zhromaždení Spoločníka THORIN pri prijímaní rozhodnutí valného zhromaždenia Spoločníka
THORIN postupovali vo vzájomnej zhode,
a teda
v. že Spoločníka THORIN nemôže Majoritný akcionár kontrolovať ani ovládať bez toho, aby konal
v zhode s Minoritným akcionárom, čo značí, že Majoritný akcionár a Minoritný akcionár sú schopní
ovládať a kontrolovať Spoločníka THORIN len spoločne a len vtedy, ak pri tom konajú vo
vzájomnej zhode.
k. Vzhľadom na uvedené potom Majoritný akcionár a Minoritný akcionár prostredníctvom Spoločníka
THORIN ovládajú a kontrolujú Spoločníka SUFIZA, ktorý je majiteľom Obchodného podielu SUFIZA,
na základe čoho spolu s Majoritným spoločníkom Majoritného akcionára ovláda a kontroluje
Spoločnosť. Minoritného akcionára je teda nevyhnutné tiež považovať za fyzickú osobu, ktorá napĺňa
znaky konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Spoločnosti.
l. Keďže aj Majoritný akcionár (osoba kontrolujúca a ovládajúca spolu s Minoritným akcionárom
Spoločníka THORIN a prostredníctvom neho aj Spoločníka SUFIZA) je právnickou osobou, nemôže byť
v zmysle ustanovenia § 6a AML zákona ani Majoritný akcionár považovaný za konečného výhod vo
vzťahu k Spoločnosti (konečným užívateľom výhod môže byť len fyzická osoba). Vzhľadom na to je
potrebné za konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Spoločnosti považovať ten subjekt – fyzickú osobu,
ktorá skutočne a priamo (prípadne nepriamo) ovláda a kontroluje Majoritného akcionára.
m. Majoritný spoločník Majoritného akcionára uvedený v článku III jeho bode 4. písm. a. tohto dokumentu
má ako majiteľ Majoritného obchodného podielu
i. priamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Majoritného akcionára vo výške 90%,
čo vyplýva tak z výpisu z obchodného registra na Majoritného akcionára, ako aj z predloženého
znenia Spoločenskej zmluvy Majoritného akcionára, podľa ktorej sa počet hlasov každého
spoločníka na valnom zhromaždení Majoritného akcionára určuje pomerom hodnoty jeho vkladu
k výške základného imania Majoritného akcionára (t.j. Majoritný spoločník Majoritného akcionára
má 90% všetkých hlasov na valnom zhromaždení Majoritného akcionára), a to vyplýva aj zo
zápisnice z posledného zasadnutia valného zhromaždenia Majoritného akcionára, z Čestného
vyhlásenia Spoločnosti, z Čestného vyhlásenia Spoločníka SUFIZA, z Čestného vyhlásenia
Spoločníka THORIN, z Čestného vyhlásenia Majoritného akcionára a z Čestného vyhlásenia
Majoritného spoločníka Majoritného akcionára,
ii. právo na hospodársky prospech z podnikania Majoritného akcionára vo výške 90%, čo vyplýva tak
z výpisu z obchodného registra na Majoritného akcionára, ako aj z predloženého znenia
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Spoločenskej zmluvy Majoritného akcionára, podľa ktorej majú spoločníci podiel na zisku v pomere
zodpovedajúcom ich výške obchodného podielu (t.j. Majoritný spoločník Majoritného akcionára má
nárok na podiel na zisku dosiahnutom Majoritným akcionárom vo výške 90%), a to vyplýva aj zo
zápisnice z posledného zasadnutia valného zhromaždenia Majoritného akcionára, z Čestného
vyhlásenia Spoločnosti, z Čestného vyhlásenia Spoločníka SUFIZA, z Čestného vyhlásenia
Spoločníka THORIN, z Čestného vyhlásenia Majoritného akcionára a z Čestného vyhlásenia
Majoritného spoločníka Majoritného akcionára,
iii. právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán alebo dozorný orgán v Majoritnom akcionárovi
alebo ktoréhokoľvek ich člena, čo vyplýva tak z výpisu z obchodného registra na Majoritného
akcionára, ako aj z predloženého znenia Spoločenskej zmluvy Majoritného akcionára, podľa ktorej
sa na uznášaniaschopnosť valného zhromaždenia Majoritného akcionára vyžaduje prítomnosť
spoločníkov, ktorí majú aspoň polovicu všetkých hlasov (Majoritný spoločník Majoritného
akcionára v zmysle vyššie uvedeného disponuje 90% hlasov na valnom zhromaždení Majoritného
akcionára) a na rozhodnutie o vymenovaní alebo odvolaní člena štatutárneho orgánu alebo
dozorného orgánu Majoritného akcionára postačuje nadpolovičná väčšina hlasov spoločníkov
prítomných na valnom zhromaždení Majoritného akcionára (pokiaľ by sa aj vyžadovala napr.
dvojtretinová väčšina, aj tú by Majoritný spoločník Majoritného akcionára s aktuálnom výškou
Majoritného obchodného podielu dosahoval), a to vyplýva aj zo zápisnice z posledného zasadnutia
valného zhromaždenia Majoritného akcionára, z Čestného vyhlásenia Spoločnosti, z Čestného
vyhlásenia Spoločníka SUFIZA, z Čestného vyhlásenia Spoločníka THORIN, z Čestného vyhlásenia
Majoritného akcionára a z Čestného vyhlásenia Majoritného spoločníka Majoritného akcionára,
iv. postavenie subjektu, ktorý skutočne a priamo ovláda a kontroluje Majoritného akcionára, čo
vyplýva tak z vyššie uvedeného, ako aj z Čestného vyhlásenia Majoritného akcionára a z Čestného
vyhlásenia Majoritného spoločníka Majoritného akcionára,
v. postavenie subjektu, ktorý spoločne s Minoritným akcionárom nepriamo ovláda a kontroluje
Spoločníka THORIN (a to na základe toho, že priamo ovláda a kontroluje Majoritného akcionára,
ktorý priamo ovláda a kontroluje Spoločníka THORIN), čo vyplýva tak z vyššie uvedeného, ako aj
z Čestného vyhlásenia Spoločníka THORIN, z Čestného vyhlásenia Majoritného akcionára
a z Čestného vyhlásenia Majoritného spoločníka Majoritného akcionára,
a teda, Majoritný spoločník Majoritného akcionára má v dôsledku uvedeného
vi. nepriamy podiel na hlasovacích právach v Spoločnosti vo výške 44,991 %,
vii. nepriamy podiel na základnom imaní Spoločnosti vo výške 49,9947485 %,
viii. právo na hospodársky prospech z podnikania Spoločnosti vo výške 44,991%.
n. Keďže aj Majoritný spoločník Majoritného akcionára (osoba kontrolujúca a ovládajúca Majoritného
akcionára a prostredníctvom neho spoločne s Minoritným akcionárom Spoločníka THORIN
a prostredníctvom neho aj Spoločníka SUFIZA) je právnickou osobou, nemôže byť v zmysle ustanovenia
§ 6a AML zákona ani Majoritný akcionár považovaný za konečného výhod vo vzťahu k Spoločnosti
(konečným užívateľom výhod môže byť len fyzická osoba). Vzhľadom na to je potrebné za konečného
užívateľa výhod vo vzťahu k Spoločnosti považovať ten subjekt – fyzickú osobu, ktorá skutočne
a priamo (prípadne nepriamo) ovláda a kontroluje Majoritného spoločníka Majoritného akcionára.
o. Majoritný spoločník Majoritného akcionára má dvoch spoločníkov, ktorými sú Pán KOLLÁR a Pani
KOLLÁR.
p. Pán Martin KOLLÁR, dátum narodenia: 05.11.2001, adresa trvalého pobytu: Urbánkova 1049/7, 811 04
Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky ako majiteľ
Obchodného podielu MK
i. má priamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Majoritného spoločníka
Majoritného akcionára vo výške 70 %, čo vyplýva z výpisu z obchodného registra Majoritného
spoločníka Majoritného akcionára, z ustanovenia § 127 ods. 2 Obchodného zákonníka, podľa
ktorého sa počet hlasov každého spoločníka Majoritného spoločníka Majoritného akcionára určuje
pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania Majoritného spoločníka Majoritného
akcionára, t.j. Pán KOLLÁR disponuje 70 %-ami všetkých hlasov Majoritného spoločníka
Majoritného akcionára; ako aj zo zakladateľskej listiny Majoritného spoločníka Majoritného
akcionára, podľa ktorej predstavuje výška vkladu Pána KOLLÁRA sumu 3.500,– EUR, t.j. je
vlastníkom obchodného podielu vo výške 70 % základného imania, to takisto vyplýva aj z Čestného
vyhlásenia Majoritného spoločníka Majoritného akcionára a z Čestného vyhlásenia Pána
KOLLÁRA,
ii. má právo na hospodársky prospech z podnikania Majoritného spoločníka Majoritného akcionára vo
výške 70 %, čo vyplýva z výpisu z obchodného registra Majoritného spoločníka Majoritného
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akcionára, z ustanovenia § 123 ods. 1 Obchodného zákonníka, podľa ktorého spoločníci Majoritného
spoločníka Majoritného akcionára majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich
splateným vkladom, ako aj zo zakladateľskej listiny Majoritného spoločníka Majoritného akcionára,
podľa ktorej má Majoritného spoločníka Majoritného akcionára dvoch spoločníkov a základné
imanie Majoritného spoločníka Majoritného akcionára je tvorené peňažnými vkladmi spoločníkov,
ktoré boli v celej výške splatené ku dňu založenia Majoritného spoločníka Majoritného akcionára
(t.j. Pán KOLLÁR má nárok na podiel zo zisku vo výške 70 %), to takisto vyplýva aj z Čestného
vyhlásenia Majoritného spoločníka Majoritného akcionára a z Čestného vyhlásenia Pána
KOLLÁRA,
iii. má právo sám vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán Majoritného spoločníka Majoritného
akcionára, čo vyplýva tak z výpisu z obchodného registra Majoritného spoločníka Majoritného
akcionára, z ustanovenia § 127 ods. 1 a ods. 3 Obchodného zákonníka, podľa ktorého valné
zhromaždenie je schopné uznášania, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň polovicu všetkých
hlasov (Pán KOLLÁR v zmysle vyššie uvedeného disponuje 70 % všetkých hlasov na valnom
zhromaždení Majoritného spoločníka Majoritného akcionára), valné zhromaždenie rozhoduje
prostou väčšinou hlasov prítomných spoločníkov (ak by sa na valnom zhromaždení zúčastnili
obidvaja spoločníci Majoritného spoločníka Majoritného akcionára, Pán KOLLÁR disponujúci 70 %ami hlasov prítomných spoločníkov na valnom zhromaždení Majoritného spoločníka Majoritného
akcionára túto podmienku spĺňa sám, a dokonca pokiaľ by sa aj vyžadovala napríklad dvojtretinová
väčšina, aj tú by Pán KOLLÁR s aktuálnou výškou Obchodného podielu MK dosahoval), ako aj zo
zakladateľskej listiny Majoritného spoločníka Majoritného akcionára, podľa ktorej do pôsobnosti
valného zhromaždenia patrí aj vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov, to takisto
vyplýva aj z Čestného vyhlásenia Majoritného spoločníka Majoritného akcionára, z Čestného
vyhlásenia Pána KOLLÁRA.
iv. postavenie subjektu, ktorý skutočne a priamo ovláda a kontroluje Majoritného spoločníka
Majoritného akcionára, čo vyplýva tak z vyššie uvedeného, aj z Čestného vyhlásenia Majoritného
spoločníka Majoritného akcionára a z Čestného vyhlásenia Pána KOLLÁRA,
a teda, Pán KOLLÁR má v dôsledku vlastníctva Obchodného podielu MK:
v. nepriamy podiel na hlasovacích právach Spoločnosti vo výške 31,49 %,
vi. nepriamy podiel na základnom imaní Spoločnosti vo výške 31,496 %,
vii. nepriamy podiel na hlasovacích právach Majoritného akcionára vo výške 63 %,
viii. nepriamy podiel na základnom imaní Majoritného akcionára vo výške 63 %,
ix. nepriamo právo na hospodársky prospech z podnikania Spoločnosti vo výške 31,49 %,
x. nepriamo právo na hospodársky prospech z podnikania Majoritného akcionára vo výške 63 %,
xi. právo prostredníctvom Majoritného spoločníka Majoritného akcionára a prostredníctvom
Majoritného akcionára a prostredníctvom Spoločníka THORIN a prostredníctvom Spoločníka
SUFIZA vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán alebo dozorný orgán v Spoločnosti alebo
ktoréhokoľvek jej člena.
Pán KOLLÁR je teda tiež osobou, ktorá skutočne a nepriamo (prostredníctvom Majoritného spoločníka
Majoritného akcionára a prostredníctvom Majoritného akcionára a prostredníctvom Spoločníka
THORIN a prostredníctvom Spoločníka SUFIZA) ovláda a kontroluje Spoločnosť.
q. Pán KOLLÁR je teda ďalšou fyzickou osobou, ktorá napĺňa znaky konečného užívateľa výhod vo vzťahu
k Spoločnosti.
r. Pani Klaudia KOLLÁR, dátum narodenia: 12.08.1974, adresa trvalého pobytu: Urbánkova 1049/7, 811 04
Bratislava - Staré Mesto, Slovenská republika, štátna občianka Slovenskej republiky ako majiteľ
Obchodného podielu KK
i. má priamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Majoritného spoločníka
Majoritného akcionára vo výške 30 %, čo vyplýva z výpisu z obchodného registra Majoritného
spoločníka Majoritného akcionára, z ustanovenia § 127 ods. 2 Obchodného zákonníka, podľa
ktorého sa počet hlasov každého spoločníka Majoritného spoločníka Majoritného akcionára určuje
pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania Majoritného spoločníka Majoritného
akcionára, t.j. Pani KOLLÁR disponuje 30 %-ami všetkých hlasov Majoritného spoločníka
Majoritného akcionára; ako aj zo zakladateľskej listiny Majoritného spoločníka Majoritného
akcionára, podľa ktorej predstavuje výška vkladu Pani KOLLÁR sumu 1.500,– EUR, t.j. je
vlastníkom obchodného podielu vo výške 30 % základného imania, to takisto vyplýva aj z Čestného
vyhlásenia Majoritného spoločníka Majoritného akcionára a z Čestného vyhlásenia Pani KOLLÁR,
ii.
má právo na hospodársky prospech z podnikania Majoritného spoločníka Majoritného akcionára vo
výške 30 %, čo vyplýva z výpisu z obchodného registra Majoritného spoločníka Majoritného
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akcionára, z ustanovenia § 123 ods. 1 Obchodného zákonníka, podľa ktorého spoločníci Majoritného
spoločníka Majoritného akcionára majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich
splateným vkladom, ako aj zo zakladateľskej listiny Majoritného spoločníka Majoritného akcionára,
podľa ktorej má Majoritného spoločníka Majoritného akcionára dvoch spoločníkov a základné
imanie Majoritného spoločníka Majoritného akcionára je tvorené peňažnými vkladmi spoločníkov,
ktoré boli v celej výške splatené ku dňu založenia Majoritného spoločníka Majoritného akcionára
(t.j. Pani KOLLÁR má nárok na podiel zo zisku vo výške 30 %), to takisto vyplýva aj z Čestného
vyhlásenia Majoritného spoločníka Majoritného akcionára a z Čestného vyhlásenia Pani KOLLÁR,
iii.
nemá právo sama vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán Majoritného spoločníka Majoritného
akcionára, čo vyplýva tak z výpisu z obchodného registra Majoritného spoločníka Majoritného
akcionára, z ustanovenia § 127 ods. 1 a ods. 3 Obchodného zákonníka, podľa ktorého valné
zhromaždenie je schopné uznášania, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň polovicu všetkých
hlasov (Pani KOLLÁR v zmysle vyššie uvedeného disponuje len 30 %-ami všetkých hlasov na
valnom zhromaždení Majoritného spoločníka Majoritného akcionára, a teda bez účasti Pána
KOLLÁRA nie je valné zhromaždenie Majoritného spoločníka Majoritného akcionára
uznášaniaschopné), a valné zhromaždenie rozhoduje prostou väčšinou hlasov prítomných
spoločníkov (ak by sa na valnom zhromaždení aj zúčastnili obidvaja spoločníci Majoritného
spoločníka Majoritného akcionára, Pani KOLLÁR disponuje len 30 %-ami hlasov prítomných
spoločníkov na valnom zhromaždení Majoritného spoločníka Majoritného akcionára a teda
s aktuálnou výškou Obchodného podielu KK nedosahuje ani prostú väčšinu hlasov), ako aj zo
zakladateľskej listiny Spoločníka, ako aj zo zakladateľskej listiny Spoločníka AMKZ, podľa ktorej do
pôsobnosti valného zhromaždenia patrí aj vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov, to
takisto vyplýva aj z Čestného vyhlásenia Spoločníka AMKZ, z Čestného vyhlásenia Pani KOLLÁR,
a teda, Pani KOLLÁR má v dôsledku vlastníctva Obchodného podielu KK:
iv. nepriamy podiel na hlasovacích právach Spoločnosti vo výške 13,50 %,
v. nepriamy podiel na základnom imaní Spoločnosti vo výške 13,498 %,
vi. nepriamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Majoritného akcionára vo výške
27 %,
vii. nepriamo právo na hospodársky prospech z podnikania Spoločnosti vo výške 13,50 %,
viii. nepriamo právo na hospodársky prospech z podnikania Majoritného akcionára vo výške 27 %.
s. Minoritný spoločník Majoritného akcionára uvedený v článku III jeho bode 4. písm. b. tohto dokumentu
má ako majiteľ Minoritného obchodného podielu
i. priamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Majoritného akcionára vo výške 10%,
čo vyplýva tak z výpisu z obchodného registra na Majoritného akcionára, ako aj z predloženého
znenia Spoločenskej zmluvy Majoritného akcionára, podľa ktorej sa počet hlasov každého
spoločníka na valnom zhromaždení Majoritného akcionára určuje pomerom hodnoty jeho vkladu
k výške základného imania Majoritného akcionára (t.j. Minoritný spoločník Majoritného akcionára
má 10% všetkých hlasov na valnom zhromaždení Majoritného akcionára), a to takisto vyplýva zo
zápisnice z posledného zasadnutia valného zhromaždenia Majoritného akcionára, z Čestného
vyhlásenia Spoločnosti, z Čestného vyhlásenia Spoločníka SUFIZA, z Čestného vyhlásenia
Spoločníka THORIN, z Čestného vyhlásenia Majoritného akcionára a z Čestného vyhlásenia
Minoritného spoločníka Majoritného akcionára,
ii. právo na hospodársky prospech z podnikania Majoritného akcionára vo výške 10%, čo vyplýva tak
z výpisu z obchodného registra na Majoritného akcionára, ako aj z predloženého znenia
Spoločenskej zmluvy Majoritného akcionára, podľa ktorej majú spoločníci podiel na zisku v pomere
zodpovedajúcom ich výške obchodného podielu (t.j. Minoritný spoločník Majoritného akcionára má
nárok na podiel na zisku dosiahnutom Majoritným akcionárom vo výške 10%), a to takisto vyplýva
zo zápisnice z posledného zasadnutia valného zhromaždenia Majoritného akcionára, z Čestného
vyhlásenia Spoločnosti, z Čestného vyhlásenia Spoločníka SUFIZA, z Čestného vyhlásenia
Spoločníka THORIN, z Čestného vyhlásenia Majoritného akcionára a z Čestného vyhlásenia
Minoritného spoločníka Majoritného akcionára,
a teda, Minoritný spoločník Majoritného akcionára má v dôsledku toho okrem priameho podielu na
Spoločnosti aj
iii. nepriamy podiel na hlasovacích právach Spoločnosti vo výške 4,999%,
iv. nepriamy podiel na základnom imaní Spoločnosti vo výške 4,9994165%,
v. nepriamo právo na ďalší podiel na hospodárskom prospechu z podnikania Spoločnosti vo výške
4,999%.
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t.

Z Čestného vyhlásenia Spoločnosti, z Čestného vyhlásenia Spoločníka SUFIZA, z Čestného vyhlásenia
Spoločníka THORIN, z Čestného vyhlásenia Majoritného akcionára a z Čestného vyhlásenia
Majoritného spoločníka Majoritného akcionára okrem už uvedeného vyplýva, že
i. Spoločník SUFIZA
nepreviedol Obchodný podiel SUFIZA na žiadnu tretiu osobu,
nepreviedol svoje práva na výplatu podielu na zisku dosiahnutého Spoločnosťou na žiadnu
tretiu osobu,
nepreviedol svoje hlasovacie práva vykonávané v rámci podieľania sa na riadení Spoločnosti na
žiadnu tretiu osobu,
neuzavrel so žiadnou treťou osobou dohodu o uplatňovaní alebo akomkoľvek obmedzení
svojich hlasovacích práv ani iných vykonávaných v rámci podieľania sa na riadení Spoločnosti
a na účasti na nej,
nekoná v zhode so žiadnou treťou osobou, ani nevykonáva svoju činnosť, či obchody
v prospech akejkoľvek tretej osoby,
súčasťou vlastníckej štruktúry Spoločníka SUFIZA ani súčasťou riadiacej štruktúry Spoločníka
SUFIZA nie sú žiadni verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa
ústavného zákona číslo 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov v znení neskorších predpisov,
na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Spoločníka SUFIZA sa nepodieľa
žiadna fyzická osoba alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo
nepriameho vlastníctva obchodným podielov na Spoločníkovi SUFIZA.
ii. Spoločník THORIN
nepreviedol Obchodný podiel THORIN na žiadnu tretiu osobu,
nepreviedol svoje práva na výplatu podielu na zisku dosiahnutého Spoločníkom SUFIZA na
žiadnu tretiu osobu,
nepreviedol svoje hlasovacie práva vykonávané v rámci podieľania sa na riadení Spoločníka
SUFIZA na žiadnu tretiu osobu,
neuzavrel so žiadnou treťou osobou dohodu o uplatňovaní alebo akomkoľvek obmedzení
svojich hlasovacích práv ani iných vykonávaných v rámci podieľania sa na riadení Spoločníka
SUFIZA a na účasti na ňom,
nekoná v zhode so žiadnou treťou osobou, ani nevykonáva svoju činnosť, či obchody
v prospech akejkoľvek tretej osoby,
súčasťou vlastníckej štruktúry Spoločníka THORIN ani súčasťou riadiacej štruktúry Spoločníka
THORIN nie sú žiadni verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa
ústavného zákona číslo 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov v znení neskorších predpisov,
na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Spoločníka THORIN sa
nepodieľa žiadna fyzická osoba alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho
alebo nepriameho vlastníctva akcií emitovaných Spoločníkom THORIN.
iii. Majoritný akcionár
nepreviedol Akcie Majoritného akcionára na žiadnu tretiu osobu,
nepreviedol svoje práva na výplatu podielu na zisku dosiahnutého Spoločníkom THORIN na
žiadnu tretiu osobu,
nepreviedol svoje hlasovacie práva vykonávané v rámci podieľania sa na riadení Spoločníka
THORIN na žiadnu tretiu osobu,
s výnimkou vyššie uvedenej dohody uzavretej s Minoritným akcionárom neuzavrel so žiadnou
treťou osobou žiadnu dohodu o uplatňovaní alebo akomkoľvek obmedzení svojich hlasovacích
práv ani iných vykonávaných v rámci podieľania sa na riadení Spoločníka THORIN a na účasti
na ňom,
súčasťou vlastníckej štruktúry Majoritného akcionára ani súčasťou riadiacej štruktúry
Majoritného akcionára nie sú žiadni verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej
republike podľa ústavného zákona číslo 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov,
na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Majoritného akcionára sa
nepodieľa žiadna fyzická osoba alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho
alebo nepriameho vlastníctva obchodných podielov na Majoritnom akcionárovi,
a teda, že okrem osôb uvedených v bode 1. tohto článku tohto dokumentu neexistuje iná fyzická
osoba, ktorá by skutočne ovládala Spoločnosť, alebo ktorá by kontrolovala Spoločnosť.
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iv.

u.

v.

Majoritný spoločník Majoritného akcionára
nepreviedol svoj obchodný podiel na Majoritnom akcionárovi (t.j. Majoritný obchodný podiel)
na žiadnu tretiu osobu,
nepreviedol svoje práva na výplatu podielu na zisku dosiahnutého Majoritným akcionárom na
žiadnu tretiu osobu,
nepreviedol svoje hlasovacie práva vykonávané v rámci podieľania sa na riadení Majoritného
akcionára,
neuzavrel so žiadnou treťou osobou žiadnu dohodu o uplatňovaní alebo akomkoľvek
obmedzení svojich hlasovacích práv ani iných vykonávaných v rámci podieľania sa na riadení
Majoritného akcionára a na účasti na nej (uvedené platí aj vo vzťahu k Minoritnému
spoločníkovi Majoritného akcionára),
má priamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Majoritného akcionára vo
výške 90%,
má právo na hospodársky prospech z podnikania Majoritného akcionára vo výške 90%,
má právo na valnom zhromaždení Majoritného akcionára rozhodovať o vymenovaní alebo
odvolaní štatutárneho orgánu v Majoritnom akcionárovi, a to bez potreby účasti ďalšieho
spoločníka v Majoritnom akcionárovi a bez potreby, aby Minoritný spoločník Majoritného
akcionára hlasoval rovnako ako Majoritný spoločník Majoritného akcionára,
v dôsledku toho, že je majiteľom Majoritného obchodného podielu, a že skutočne a priamo
ovláda a kontroluje Majoritného akcionára, má
–
nepriamy podiel na hlasovacích právach v Spoločnosti vo výške 44,991%,
–
nepriamy podiel na základnom imaní Spoločnosti vo výške 49,994165%,
–
právo na hospodársky prospech z podnikania Spoločnosti vo výške 44,991%.
neexistuje taká tretia osoba, ktorá by ho priamo alebo nepriamo ovládala alebo kontrolovala,
nekoná v zhode so žiadnou treťou osobou ani nevykonávala svoju činnosť, či obchody
v prospech akejkoľvek tretej osoby,
v. má dvoch spoločníkov, ktorými sú:
pán Martin KOLLÁR, dátum narodenia: 05.11.2001, adresa trvalého pobytu: Urbánkova 1049/7,
811 04 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky, a tento
je v dôsledku postavenia spoločníka Majoritného spoločníka Majoritného akcionára jeho
konečným užívateľom výhod, a teda je aj konečným užívateľom výhod Majoritného akcionára,
a teda je aj konečným užívateľom výhod Spoločníka THORIN, a teda je aj konečným
užívateľom výhod Spoločníka SUFIZA a tým aj konečným užívateľom výhod Spoločnosti,
pani Klaudia KOLLÁR, dátum narodenia: 12.08.1974, adresa trvalého pobytu: Urbánkova
1049/7, 811 04 Bratislava - Staré Mesto, Slovenská republika, štátna občianka Slovenskej
republiky, a táto je v dôsledku postavenia spoločníka Majoritného spoločníka Majoritného
akcionára jeho konečným užívateľom výhod,
súčasťou vlastníckej štruktúry Majoritného spoločníka Majoritného akcionára ani súčasťou
riadiacej štruktúry Majoritného spoločníka Majoritného akcionára nie sú žiadni verejní
funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa ústavného zákona číslo
357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení
neskorších predpisov,
okrem Pána KOLLÁRA a Pani KOLLÁR neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by skutočne
ovládala Majoritného spoločníka Majoritného akcionára, alebo ktorá by kontrolovala
Majoritného spoločníka Majoritného akcionára, alebo v prospech ktorej by Majoritný spoločník
Majoritného akcionára vykonával svoju činnosť alebo obchody, ani neexistuje iná taká osoba,
ktorá by ich priamo alebo nepriamo ovládala alebo kontrolovala.
Z Čestného vyhlásenia Spoločnosti vyplýva, že
i. na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Spoločnosti sa nepodieľa žiadna
fyzická osoba alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho
vlastníctva akcií, resp. podielov Spoločnosti,
ii. Spoločnosť vykonáva všetku svoju činnosť a obchody len vo vlastnom mene, na vlastný účet a vo
vlastný prospech.
Z Čestného vyhlásenia Spoločníka KKOLLÁR vyplýva, že
i. je konečným užívateľom výhod vo vzťahu k Spoločnosti,
ii. nepreviedol svoj obchodný podiel na Spoločnosti (Obchodný podiel KKOLLÁR) na žiadnu tretiu
osobu,
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iii. nepreviedol svoje práva na výplatu podielu na zisku dosiahnutého Spoločnosťou na žiadnu tretiu
osobu,
iv. nepreviedol svoje hlasovacie práva vykonávané v rámci podieľania sa na riadení Spoločnosti na
žiadnu tretiu osobu,
v. neuzavrel so žiadnou treťou osobou žiadnu dohodu o uplatňovaní alebo akomkoľvek obmedzení
svojich hlasovacích práv ani iných vykonávaných v rámci podieľania sa na riadení Spoločnosti a na
účasti na nej (uvedené platí aj vo vzťahu k Spoločníkovi SUFIZA),
vi. ako Minoritný spoločník Majoritného akcionára nepreviedol svoj obchodný podiel na Majoritnom
akcionárovi (Minoritný obchodný podiel) na žiadnu tretiu osobu,
vii. ako Minoritný spoločník Majoritného akcionára nepreviedol svoje práva na výplatu podielu na
zisku dosiahnutého Majoritným akcionárom na žiadnu tretiu osobu,
viii. ako Minoritný spoločník Majoritného akcionára nepreviedol svoje hlasovacie práva vykonávané
v rámci podieľania sa na riadení Majoritného akcionára,
ix. ako Minoritný spoločník Majoritného akcionára neuzavrel so žiadnou treťou osobou žiadnu
dohodu o uplatňovaní alebo akomkoľvek obmedzení svojich hlasovacích práv ani iných
vykonávaných v rámci podieľania sa na riadení Majoritného akcionára a na účasti na ňom (uvedené
platí aj vo vzťahu k Majoritnému spoločníkovi Majoritného akcionára),
x. neexistuje taká tretia osoba, ktorá by ho priamo alebo nepriamo ovládala alebo kontrolovala,
xi. nekoná v zhode so žiadnou treťou osobou ani nevykonáva svoju činnosť, či obchody v prospech
akejkoľvek tretej osoby,
xii. nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa ústavného
zákona číslo 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
v znení neskorších predpisov.
w. Z Čestného vyhlásenia Minoritného akcionára vyplýva, že Minoritný akcionár
i. je konečným užívateľom výhod vo vzťahu k Spoločnosti,
ii. nepreviedol svoju Minoritnú Akciu na žiadnu tretiu osobu,
iii. nepreviedol svoje práva na výplatu podielu na zisku dosiahnutého Spoločníkom THORIN na
žiadnu tretiu osobu,
iv. nepreviedol svoje hlasovacie práva vykonávané v rámci podieľania sa na riadení Spoločníka
THORIN na žiadnu tretiu osobu,
v. okrem už vyššie uvedenej dohody uzavretej s Majoritným akcionárom neuzavrel so žiadnou treťou
osobou žiadnu dohodu o uplatňovaní alebo akomkoľvek obmedzení svojich hlasovacích práv ani
iných vykonávaných v rámci podieľania sa na riadení Spoločníka THORIN a na účasti na ňom,
vi. neexistuje taká tretia osoba, ktorá by ho priamo alebo nepriamo ovládala alebo kontrolovala,
vii. nekoná v zhode so žiadnou treťou osobou ani nevykonáva svoju činnosť, či obchody v prospech
akejkoľvek tretej osoby,
viii. nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa ústavného
zákona číslo 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
v znení neskorších predpisov.
x. Z čestného vyhlásenia Majoritného spoločníka Majoritného akcionára a z Čestného vyhlásenia Pána
KOLLÁRA vyplýva, že Pán KOLLÁR:
i.
nepreviedol svoj obchodný podiel na Majoritnom spoločníkovi Majoritného akcionára na žiadnu
tretiu osobu,
ii.
nepreviedol svoje práva na výplatu podielu na zisku dosiahnutom Majoritným spoločníkom
Majoritného akcionára na žiadnu tretiu osobu,
iii.
nepreviedol svoje hlasovacie práva vykonávané v rámci podieľania sa na riadení Majoritného
spoločníka Majoritného akcionára na žiadnu tretiu osobu,
iv.
neuzavrel so žiadnou treťou osobu žiadnu dohodu o uplatňovaní alebo akomkoľvek
obmedzovaní svojich hlasovacích práv vykonávaných v rámci podieľania sa na riadení
Majoritného spoločníka Majoritného akcionára a na účasti na ňom (uvedené platí aj vo vzťahu
k Pani KOLLÁR),
v.
má priamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Majoritného spoločníka
Majoritného akcionára vo výške 70 %,
vi.
má právo na hospodársky prospech z podnikania Majoritného spoločníka Majoritného akcionára
vo výške 70 %,
vii.
má právo na valnom zhromaždení Majoritného spoločníka Majoritného akcionára sám
rozhodovať o voľbe a/alebo odvolaní konateľa Majoritného spoločníka Majoritného akcionára,
a to bez potreby, aby Pani KOLLÁR hlasovala rovnako ako on,
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viii.

má nepriamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Spoločnosti vo výške
31,493 %,
ix.
má prostredníctvom Majoritného spoločníka Majoritného akcionára a prostredníctvom
Majoritného akcionára a prostredníctvom Spoločníka THORIN a prostredníctvom Spoločníka
SUFIZA má právo na hospodársky prospech z podnikania Spoločnosti vo výške 31,493 %,
x.
prostredníctvom Majoritného spoločníka Majoritného akcionára, Majoritného akcionára,
Spoločníka THORIN a Spoločníka SUFIZA má právo na valnom zhromaždení Spoločnosti
rozhodovať o voľbe a/alebo odvolaní štatutárneho orgánu Spoločnosti,
xi.
nekoná v zhode so žiadnou treťou osobou, ani nevykonáva svoju činnosť, či obchody v prospech
akejkoľvek tretej osoby,
xii.
je spoločníkom Majoritného spoločníka Majoritného akcionára, a teda je výlučným vlastníkom
obchodného podielu na Majoritnom spoločníkovi Majoritného akcionára s nominálnou hodnotou
vo výške 3.500,– EUR,
xiii.
je konečným užívateľom výhod vo vzťahu k Majoritnému spoločníkovi Majoritného akcionára
a okrem neho a Pani KOLLÁR neexistuje žiadna iná fyzická osoba, ktorá by skutočne ovládala
Majoritného spoločníka Majoritného akcionára, alebo ktorá by kontrolovala Majoritného
spoločníka Majoritného akcionára, alebo v ktorej prospech by Majoritný spoločník Majoritného
akcionára vykonával svoju činnosť alebo obchody, a ani neexistuje iná taká tretia osoba, ktorá by
priamo alebo nepriamo ovládala alebo kontrolovala Majoritného spoločníka Majoritného
akcionára,
xiv.
je konečným užívateľom výhod Spoločnosti a okrem neho a Pani KOLLÁR a Minoritného
akcionára t.j. Akcionára ATOMANOVÁ neexistuje žiadna iná fyzická osoba, ktorá by skutočne
ovládala Spoločnosť, alebo ktorá by kontrolovala Spoločnosť, alebo v ktorej prospech by
Spoločnosť vykonávala svoju činnosť alebo obchody, a ani neexistuje iná taká fyzická osoba, ktorá
by priamo alebo nepriamo ovládala alebo kontrolovala Spoločnosť.
y. Z čestného vyhlásenia Majoritného spoločníka Majoritného akcionára a z Čestného vyhlásenia Pani
KOLLÁR vyplýva, že Pani KOLLÁR:
i.
nepreviedla svoj obchodný podiel na Majoritnom spoločníkovi Majoritného akcionára na žiadnu
tretiu osobu,
ii.
nepreviedla svoje práva na výplatu podielu na zisku dosiahnutom Majoritnom spoločníkom
Majoritného akcionára na žiadnu tretiu osobu,
iii.
nepreviedla svoje hlasovacie práva vykonávané v rámci podieľania sa na riadení Majoritného
spoločníka Majoritného akcionára na žiadnu tretiu osobu,
iv.
neuzavrela so žiadnou treťou osobu žiadnu dohodu o uplatňovaní alebo akomkoľvek
obmedzovaní svojich hlasovacích práv vykonávaných v rámci podieľania sa na riadení
Majoritného spoločníka Majoritného akcionára a na účasti na ňom (uvedené platí aj vo vzťahu
k Pánovi KOLLÁROVI),
v.
má priamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Majoritného spoločníka
Majoritného akcionára vo výške 30 %,
vi.
má právo na hospodársky prospech z podnikania Majoritného spoločníka Majoritného akcionára
vo výške 30 %,
vii.
nemá právo na valnom zhromaždení Majoritného spoločníka Majoritného akcionára rozhodovať
o voľbe a/alebo odvolaní konateľa Majoritného spoločníka Majoritného akcionára bez potreby
účasti Pána KOLLÁRA v Spoločnosti a bez potreby, aby Pán KOLLÁR hlasoval rovnako ako Pani
KOLLÁR,
viii.
v dôsledku vlastníctva Obchodného podielu KK má nepriamy podiel na hlasovacích právach a na
základnom imaní Spoločnosti vo výške 13,50 %,
ix.
v dôsledku vlastníctva Obchodného podielu KK má prostredníctvom Majoritného spoločníka
Majoritného akcionára a prostredníctvom Majoritného akcionára a prostredníctvom Spoločníka
THORIN a Spoločníka SUFIZA právo na hospodársky prospech z podnikania Spoločnosti vo
výške 13,50 %,
x.
nekoná v zhode so žiadnou treťou osobou, ani nevykonáva svoju činnosť, či obchody v prospech
akejkoľvek tretej osoby,
xi.
je spoločníkom Majoritného spoločníka Majoritného akcionára, a teda je výlučným vlastníkom
obchodného podielu na Majoritnom spoločníkovi Majoritného akcionára s nominálnou hodnotou
vo výške 1.500,– EUR,
xii.
v dôsledku vlastníctva Obchodného podielu KK je konečným užívateľom výhod vo vzťahu k
Majoritnom spoločníkovi Majoritného akcionára a okrem nej a pána KOLLÁRA neexistuje žiadna
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4.

iná fyzická osoba, ktorá by skutočne ovládala Majoritného spoločníka Majoritného akcionára,
alebo ktorá by kontrolovala Majoritného spoločníka Majoritného akcionára, alebo v ktorej
prospech by Majoritný spoločník Majoritného akcionára vykonával svoju činnosť alebo obchody,
a ani neexistuje iná taká tretia osoba, ktorá by priamo alebo nepriamo ovládala alebo kontrolovala
Majoritného spoločníka Majoritného akcionára,
xiii. v dôsledku vlastníctva Obchodného podielu KK je konečným užívateľom výhod Spoločnosti
a okrem nej a pána KOLLÁRA a Minoritného akcionára t.j. Akcionára ATOMANOVÁ neexistuje
žiadna iná fyzická osoba, ktorá by skutočne ovládala Spoločnosť, alebo ktorá by kontrolovala
Spoločnosť, alebo v ktorej prospech by Spoločnosť vykonávala svoju činnosť alebo obchody, a ani
neexistuje iná taká fyzická osoba, ktorá by priamo alebo nepriamo ovládala alebo kontrolovala
Spoločnosť.
Zo skutočností zistených Oprávnenou osobou ďalej vyplynulo, že Pán KOLLÁR ani Pani KOLLÁR nie sú
manželmi, a teda nie je možné uvažovať o tom, že by Obchodný podiel MK, Obchodný podiel KK a/alebo
Minoritný obchodný podiel a/alebo Obchodný podiel KKOLLAR boli v bezpodielovom spoluvlastníctve
manželov.

V.
Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu Slovenskej republiky,
ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry Spoločnosti
1.

Súčasťou vlastníckej štruktúry Spoločnosti ani riadiacej štruktúry Spoločnosti nie sú žiadni verejní
funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z. z.
ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, čo
vyplynulo z Čestného vyhlásenia Spoločnosti.

VI.
Splnenie podmienok na zápis štatutárneho orgánu a členov štatutárneho orgánu
v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu
1.

Keďže Spoločnosť nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý
podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho
predpisu členského štátu Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom
hospodárskom priestore, alebo rovnocenných medzinárodných noriem ani spoločnosťou, ktorú tento emitent
priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda priamo alebo nepriamo výlučne riadi, čo vyplýva aj
z Čestného vyhlásenie Spoločnosti, splnenie podmienok na zápis štatutárneho orgánu a členov štatutárneho
orgánu sa nepreukazuje.

VII.
Vyhlásenie oprávnenej osoby podľa ustanovenia § 11 ods. 6 písm. e) Zákona o RPVS
1.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Spoločnosti
postupovala s odbornou starostlivosťou, a že skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú ňou
skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 25. októbra 2021

Mgr. Monika MARTONOVÁ, advokátka
podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom
(MQC advokátky)
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