Partner verejného sektora: Anodius, a.s.
IČO: 36 787 001
sídlo: Landererova 12, Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ:
811 09, zápis v registri: Obchodný register Okresného Bratislava
I, oddiel: Sa, vložka číslo: 4156/B
(ďalej len „partner verejného sektora“)
Oprávnená osoba:

JAKUBEK & PARTNERS, s. r. o.
so sídlom Panenská 5, 811 03, Slovenská republika
IČO: 50 099 175
JUDr. Maroš Jakubek, PhD., advokát SAK č. 7223 a konateľ
(ďalej len „oprávnená osoba“)

Dátum spracovania:

17. februára 2020

VEC:

Verifikačný dokument
Vyhotovený podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora


















1.

Dokumenty, ktorý tvorili podklad
identifikácie konečného užívateľa výhod

pre

overenie

1.1.

Na účely vyhotovenia verifikačného dokumentu a identifikácie konečného užívateľa
výhod v súlade s § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora v platnom znení, si oprávnená osoba obstarala najmä tieto dokumenty:
1.1.1. Aktuálny výpis z Obchodného registra partnera verejného sektora
1.1.2. Úplné znenie stanov spoločnosti - partnera verejného sektora v aktuálnom
znení.
1.1.3. Výpis z centrálneho depozitára cenných papierov osvedčujúci vlastníctvo akcií.
1.1.4. Vyhlásenie predstavenstva partnera
o akcionároch partnera verejného sektora.

verejného

sektora.

Potvrdenie

1.1.5. Zápisnica z valného zhromaždenia o schválení RÚZ za r. 2016 a rozdelení zisku
za r. 2016.
1.1.6. Zápisnica z valného zhromaždenia
minulých období zo dňa 12.1.2016.

o naložení

s nerozdeleným

ziskom

1.1.7. Výpis z obchodného registra materskej spoločnosti partnera verejného sektora
s výpisom spoločníkov.
1.1.8. Zmluvy o prevode obchodných podielov v materskej spoločnosti.
1.1.9. Stanovy materskej spoločnosti.
1.1.10. Historický výpis z registra partnerov verejného sektora a historický verifikačný
dokument.
1.1.11. Vyhlásenia konečných užívateľov výhod a minoritných spoločníkov materskej
spoločnosti.
1.1.12. Kontrola dokladov totožnosti identifikovaných osôb;
1.1.13. Lustrácia vo verejne dostupných informačných systémoch.
1.1.14. A ďalšie dokumenty partnera verejného sektora a materskej spoločnosti,
predložené na nahliadnutie oprávnenej osobe.

2.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

2.1.

Na základe uvedených dokumentov oprávnená osoba zistila tento skutkový stav:
2.1.1. Základné imanie partnera verejného sektora podľa zápisu v obchodnom registri
je v sume: 33.200,00 EUR a je splatené v rozsahu 100%.
2.1.2. Základné imanie partnera verejného sektora, spoločnosti je tvorené 100 ks
upísaných kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou každej
akcie 332,00 EUR, ktoré sú vlastnené jediným akcionárom – právnickou osobou so
sídlom mimo SR: ANODIUS HOLDING LIMITED, so sídlom Patroklou

Kokkinou, 5A, Strovolos, 2000, Nicosia, Cyprus, IČO: HE 309686 (ďalej aj ako
„materská spoločnosť“), pričom podľa dostupných informácii získaných
činnosťou oprávnenej osoby materská spoločnosť je výlučným vlastníkom
upísaných akcií partnera verejného sektora a vykonáva postavenie akcionára vo
svojom mena a na svoj účet, v prospech osôb spoločníkov materskej spoločnosti.
Vklad akcionára do základného imania zodpovedá právam a povinnostiam
akcionára v spoločnosti.
2.1.3. Na základe dokumentov, ktoré predložil oprávnenej osobe partner verejného
sektora a koneční užívatelia výhod, resp. minoritný spoločníci, oprávnená osoba
dospela k záveru, že vlastnícka štruktúra spoločnosti je nasledovná:
2.1.3.1. 30 % podiel na základnom imaní materskej spoločnosti vlastní PhDr.
Silvia Sarai Rogerss, dátum narodenia: 25.12.1977, adresa trvalého
pobytu: Hriňovská 7541/11, Bratislava – Staré Mesto, PSČ: 811 02, štátna
príslušnosť Slovenská republika.
2.1.3.2.

30 % podiel na základnom imaní materskej spoločnosti vlastní PhDr.
Ján Sylwin Rogerss, dátum narodenia: 08.01.1966, adresa trvalého
pobytu: Hriňovská 7541/11, Bratislava – Staré Mesto, PSČ: 811 02, štátna
príslušnosť Slovenská republika.

2.1.3.3.

Zvyšných 40 % na základnom imaní materskej spoločnosti vlastnia
dvaja minoritný spoločníci, ktorí boli oprávnenou osobou
identifikovaní, a nebolo zistené konanie v zhode s inými spoločníkmi
materskej spoločnosti, pričom každý z minoritných vlastníkov vlastní
obchodný podiel nižší ako zákonný limit 25 %, na základe čoho nemôžu
byť tieto osoby považované za konečných užívateľov výhod.

Identifikované osoby nie sú verejnými funkcionármi v Slovenskej republike.
2.2.

Štatutárnym orgánom spoločnosti (partnera verejného sektora) je predstavenstvo, ktoré
má jedného člena:
➢

Ing. Roman Kučák, dátum narodenia 26.12.1975, adresa trvalého pobytu:
Malokrasňanská 10152/12, Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 54, štátna
príslušnosť: Slovenská republika, nie je verejným funkcionárom.

2.3.

V mene Spoločnosti koná a podpisuje každý člen predstavenstva samostatne tak, že k
napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu Spoločnosti pripojí svoj podpis.

2.4.

Partner verejného sektora má zriadenú dozornú radu, ktorej však podľa stanov
spoločnosti prislúchajú len kontrolné (dohľadné) právomoci. Dozornej rade
neprislúchajú riadiace kompetencie, na základe ktorých by mohla byť považovaná za
súčasť riadiacej štruktúry spoločnosti.

3.

Identifikácia konečného užívateľa výhod

3.1.

Za konečného užívateľa výhod boli na základe analyzovaných dokumentov
a dostupných informácií podľa článku 2 tohto verifikačného dokumentu
identifikovaní:

3.1.1. PhDr. Silvia Sarai Rogerss, dátum narodenia: 25.12.1977, adresa trvalého
pobytu: Hriňovská 7541/11, Bratislava – Staré Mesto, PSČ: 811 02, štátna
príslušnosť Slovenská republika, ktorá nie je verejným funkcionárom, a za
konečného užívateľa výhod je považovaná z dôvodu, že je osobou, ktorá
skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu a v prospech ktorej partner
verejného sektora vykonáva svoju činnosť alebo obchod, a teda je:
3.1.1.1. Osobou s 30 % nepriamym podielom (prostredníctvom materskej
spoločnosti) na hlasovacích právach v spoločnosti (vrátane práv na
menovanie a odvolávanie členov štatutárnych, riadiacich, dozorných
a kontrolných orgánov spoločnosti);
3.1.1.2. Osobou s 30 % nepriamym podielom (prostredníctvom materskej
spoločnosti) na hospodárskom prospechu spoločnosti.
3.1.2. PhDr. Ján Sylwin Rogerss, dátum narodenia: 08.01.1966, adresa trvalého pobytu:
Hriňovská 7541/11, Bratislava – Staré Mesto, PSČ: 811 02, štátna príslušnosť
Slovenská republika, ktorý nie je verejným funkcionárom, a za konečného
užívateľa výhod je považovaný z dôvodu, že je osobou, ktorá skutočne ovláda
alebo kontroluje právnickú osobu a v prospech ktorej partner verejného sektora
vykonáva svoju činnosť alebo obchod, a teda je:
3.1.2.1. Osobou s 30 % nepriamym podielom (prostredníctvom materskej
spoločnosti) na hlasovacích právach v spoločnosti (vrátane práv na
menovanie a odvolávanie členov štatutárnych, riadiacich, dozorných
a kontrolných orgánov spoločnosti);
3.1.2.2. Osobou s 30 % nepriamym podielom (prostredníctvom materskej
spoločnosti) na hospodárskom prospechu spoločnosti.
3.1.3. Ostatní minoritní akcionári nemôžu byť považovaní za konečných užívateľov
výhod z dôvodu, že sú osobami ktorých práva vyplývajúce z majetkovej účasti na
spoločnosti nedosahujú zákonom stanovený limit 25 %, pričom zároveň nebolo
zistené konanie v zhode s inými akcionármi na základe dohody o spoločnom
postupe akcionárov, alebo o spoločnom výkone akcionárskych práv.
3.2.

Partner verejného sektora vierohodným spôsobom preukázal, že žiadna ďalšia osoba
nespĺňa podmienky na to, aby mohla byť identifikovaná za konečného užívateľa
výhod podľa § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z
trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v platnom znení. Iné
skutočnosti neboli zistené ani z dokladov obstaraných oprávnenou osobou.

4.

Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu
v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej
štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného
sektora,

4.1.

Vo vlastníckej ani riadiacej štruktúre spoločnosti nebola identifikovaná žiadna osoba,
ktorá by vykonávala funkciu verejného funkcionára v Slovenskej republike podľa
čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

5.

Podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra
partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona č.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
v platnom znení

5.1.

Na partnera verejného sektora sa nepoužijú ustanovenia § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016
Z. z. o registri partnerov verejného sektora v platnom znení.

6.

Vyhlásenie oprávnenej osoby

6.1.

Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade s ustanoveniami zákona č.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a koneční užívatelia výhod
identifikovaní vo verifikačnom dokumente boli identifikovaní postupom podľa zákona
č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane
pred financovaním terorizmu.

6.2.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente
zodpovedajú skutočne zistenému stavu, boli zistené na základe dokumentov podľa
článku 1 verifikačného dokumentu, ktoré si oprávnená osoba obstarala a vyhodnotila
predpísaným spôsobom.

6.3.

Verifikačný dokument bol vytvorený na účely zápisu partnera verejného sektora do
registra partnerov verejného sektora.

JAKUBEK & PARTNERS, s. r. o.
JUDr. Maroš Jakubek, PhD.
konateľ spoločnosti a advokát SAK č. 7223
(podpis oprávnenej osoby)

