Verifikačný dokument
vyhotovený v súlade s § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov („Zákon“)
Oprávnená osoba:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Zapísaná:
V mene ktorej koná:

Advokátska kancelária Paul Q, s. r. o.
Karadžičova 2, 811 09 Bratislava
35 906 464
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.:
33727/B
JUDr. Pavol Blahušiak, konateľ a advokát

(„Oprávnená osoba“)
Partner verejného sektora:
Obchodné meno:
Ticket Service, s.r.o.
Sídlo:
Karadžičova 8, P.O.BOX 21, 820 15 Bratislava 215
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO:
52 005 551
Zapísaná:
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka
číslo: 132404/B
(„Partner verejného sektora“)
Tento verifikačný dokument je vyhotovený v súlade s § 11 ods. 5 Zákona z dôvodu overenia
identifikácie konečného užívateľa výhod, tak ako je definovaný v §6a zákona 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 („Zákon o AML“). Verifikačný dokument
bol vyhotovený v súvislosti s podaním návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov podľa § 9 a § 11 ods.
2 Zákona. Pokiaľ pojmy používané v tomto verifikačnom dokumente nie sú osobitne definované, má
sa im pripisovať rovnaký význam ako podľa Zákona alebo Zákona o AML.
Východiskové dokumenty
Oprávnená osoba vykonala overenie identifikácie konečného užívateľa výhod na základe informácií
vyplývajúcich z nasledovných dokumentov:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Identifikačný dotazník Partnera verejného sektora
Výpis z Obchodného registra spoločnosti Ticket Service, s.r.o.
Úplné znenie zakladateľskej listiny spoločnosti Ticket Service, s.r.o.
Výpis z Obchodného registra spoločnosti Edenred Slovakia, s.r.o.
Úplné znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti Edenred Slovakia, s.r.o.
Výpis z českého obchodného registra spoločnosti Edenred CZ s.r.o.
Spoločenská zmluva spoločnosti Edenred CZ s.r.o.
Výpis z francúzskeho obchodného registra spoločnosti EDENRED SA
Stanovy (By-laws) spoločnosti EDENRED SA
Čestné vyhlásenie spoločnosti EDENRED SA
Prehľad vlastníckej štruktúry spoločností skupiny Edenred
Informácie dostupné na webovej stránke EURONEXT o obchodovaní akcií EDENRED SA

a pridelení kódu ISIN
m) Výročná správa spoločnosti EDENRED SA za rok 2017
n) Kópia pasu a povolenia na pobyt konateľa
A.

Overenie identifikácie konečného užívateľa výhod a odôvodnenie zápisu do registra

1.

Na základe skutočností vyplývajúcich z vyššie uvedených dokumentov a popísaných nižšie
v tomto verifikačnom dokumente Oprávnená osoba konštatuje, že Partner verejného sektora
je spoločnosťou, ktorá je výlučne majetkovo ovládaná a riadená emitentom cenných papierov
prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu v zmysle § 4 ods. 5 Zákona.

2.

V súlade s ustanoveniami § 4 ods. 5 Zákona sa do registra zapisujú namiesto konečných
užívateľov výhod štatutárny orgán a členovia štatutárneho orgánu. Vo vzťahu k Partnerovi
verejného sektora je tak zapisovanou osobou konateľ spoločnosti:

3.

B.

Meno

Priezvisko

Trvalý pobyt

Cyril Marc
Marie

Favel

Havlíčkova 1098/38, 811 04 Bratislava
– Staré Mesto, Slovenská republika

Dátum
narodenia

Štátna
príslušnosť

Funkcia
v PVS

25.05.1976

Francúzsko

konateľ

Verejný
funkcionár
v SR
nie

Na základe preskúmania všetkých predložených dokumentov a informácií Oprávnená osoba
má za to, že zápis vyššie uvedenej osoby do registra je odôvodnený vlastníckou a riadiacou
štruktúrou Partnera verejného sektora, ktorá je bližšie popísaná nižšie.
Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

1.

Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným založená podľa príslušných
ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov.
Základné imanie Partnera verejného sektora je vo výške 74.255.000,- EUR a je splatené v plnom
rozsahu.

2.

Podľa predložených listín a dokumentov má Partner verejného sektora jediného spoločníka,
a to spoločnosť Edenred Slovakia, s. r. o., so sídlom Karadžičova 8, P.O.BOX 21, 820 15
Bratislava, IČO: 31 328 695, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sro, Vložka č.: 3169/B (ďalej len „Edenred Slovakia“). Edenred Slovakia je vlastníkom
100% obchodného podielu na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného
sektora.

3.

Spoločnosť Edenred Slovakia je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie je
vo výške 663.879,- EUR a je splatené v plnom rozsahu. Spoločnosť má dvoch spoločníkov, a to:
(i) spoločnosť EDENRED SA, so sídlom 14-16 Boulevard Garibaldi, 92130 Issy-les-Moulineaux,
Francúzsko, zapísanú vo francúzskom registri spoločností súdu v Nanterre pod reg. č. 493 322
978 (ďalej len „EDENRED SA“), ktorá je vlastníkom 99,9% obchodného podielu na základom
imaní a hlasovacích právach, čo zodpovedá vkladu do základného imania v hodnote 663.129,EUR; a (ii) spoločnosť Edenred CZ s.r.o., so sídlom Pernerova 691/42, Karlín, 186 00 Praha 8,
Česká republika, zapísanú v českom obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe
pod sp.zn. C 170804, IČO: 24745391 (ďalej len „Edenred CZ“), ktorá je vlastníkom 0,1%
obchodného podielu na základom imaní a hlasovacích právach, čo zodpovedá vkladu do
základného imania v hodnote 750,- EUR.
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4.

Edenred CZ je českou spoločnosťou s ručením obmedzeným so základným imaním vo výške
13.500.000,- Kč, ktorej jediným spoločníkom je spoločnosť EDENRED SA, vlastniaca 100%
obchodný podiel v spoločnosti.

5.

Podľa predložených listín a dokumentov je spoločnosť EDENRED SA verejnou akciovou
spoločnosťou (Société Anonyme), založenou podľa francúzskeho práva a jej základné imanie je
ku dňu 22.01.2020 vo výške 486.409.714,- EUR, rozdelené na 243,204,857 ks kmeňových akcií
s hodnotou jednej akcie vo výške 2 EUR a s pomerom hlasov 1 akcia = 1 hlas.

6.

V zmysle dostupných informácii je spoločnosť EDENRED SA emitentom akcií, ktoré boli prijaté
na obchodovanie na Parížskej burze cenných papierov EURONEXT, ako regulovanom trhu
podliehajúcemu požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa právneho predpisu členského
štátu rovnocenného príslušným slovenským právnym predpisom.

7.

V nadväznosti na skutočnosti uvedené vyššie, je možné konštatovať, že Partner verejného
sektora je nepriamo výlučne ovládaný spoločnosťou EDENRED SA, a to prostredníctvom
obchodného podielu na základnom imaní a hlasovacích právach Edenred Slovakia
a obchodného podielu na základnom imaní a hlasovacích právach Edenred CZ. Spoločnosť
EDENRED SA je zároveň 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.

C.

Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

1.

Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora je tvorená orgánmi zodpovedajúcimi
príslušnému typu obchodnej spoločnosti: najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je
jediný spoločník Edenred Slovakia, ktorý vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia.
Štatutárnym orgánom a orgánom vykonávajúcim obchodné vedenie Partnera verejného
sektora je konateľ: pán Cyril Marc Marie Favel. Konateľa menuje, volí a odvoláva valné
zhromaždenie. Konanie v mene spoločnosti je nasledovné: Konatelia konajú v mene
Spoločnosti každý samostatne. Partner verejného sektora nemá zriadenú dozornú radu. Pokiaľ
ide o pôsobnosť valného zhromaždenia a štatutárneho orgánu, zakladateľská listina
neobsahuje žiadne podstatné odchýlky od zákonnej úpravy. Partner verejného sektora neudelil
prokúru žiadnej osobe.

2.

Na základe preskúmania všetkých uvedených dokumentov a informácií Oprávnená osoba
dospela k záveru, že vyššie uvedené skutočnosti odôvodňujú zápis konateľa Partnera
verejného sektora do registra namiesto konečného užívateľa výhod Partnera verejného
sektora v súlade so Zákonom.

D.

Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike
Vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora neboli identifikovaní žiadni
verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

E.

Preukázanie podmienok na zápis štatutárneho orgánu do registra v prípade emitenta
cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu
Na základe preskúmaných dokumentov bolo zistené, že (i) spoločnosť EDENRED SA je
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spoločnosťou, ktorá Partnera verejného sektora nepriamo výlučne ovláda a (ii) akcie
spoločnosti EDENRED SA sú prijaté na obchodovanie na Parížskej burze EURONEXT, ktorá je
regulovaným trhom podliehajúcim požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa právneho
predpisu členského štátu Európskej únie rovnocenného príslušným slovenským právnym
predpisom podľa § 4 ods. 5 Zákona. V nadväznosti na uvedené, Oprávnená osoba konštatuje,
že podmienky pre zápis štatutárneho orgánu podľa § 4 ods. 5 Zákona sú splnené.
F.

Vyhlásenie Oprávnenej osoby
Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente
zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 22.01.2020

_______________________
Advokátska kancelária Paul Q, s. r. o.
JUDr. Pavol Blahušiak, konateľ a advokát
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