VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
partnera verejného sektora MET Slovakia, a.s.
vypracovaný v súlade s § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o RPVS“)

Oprávnená osoba:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:

VALKOVÁ & Partners s. r. o.
Košická 49, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
47 254 548
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.
98994/B

Zapísaná v:
(ďalej len „Oprávnená
osoba“)

Partner verejného sektora:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Zapísaná v:

MET Slovakia, a.s.
Rajská 7, 811 08 Bratislava
45 860 637
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.
5118/B

(ďalej len „Partner“)
Tento verifikačný dokument je v súlade s § 11 ods. 6 Zákona o RPVS vyhotovený z dôvodu identifikácie
konečného užívateľa výhod v súvislosti so zápisom Partnera do registra partnerov verejného sektora.
Článok I
Identifikácia a overovanie konečného užívateľa výhod
1) Na základe dokumentov, s ktorými Oprávnená osoba disponuje (zoznam dokumentov je uvedený
v bode 4) tohto článku nižšie), bola v prípade Partnera postupom v súlade s § 11 ods. 5 Zákona o
RPVS ako konečný užívateľ výhod podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 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 (ďalej len „Zákon o ochrane“) identifikovaná osoba:
meno, priezvisko:
trvale bytom:
narodený:
štátna príslušnosť:
verejná funkcia:

Benjámin Lakatos
Chaltenbodenstrasse 26, 8834 Schindellegi, Švajčiarska konfederácia
15.09.1976
maďarská
nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej
republike

(ďalej len „KUV 1“)
a
meno, priezvisko:
trvale bytom:

Conor Michael Delaney
84 Parkhill Road, NW3 2YT, Londýn, Spojené kráľovstvo Veľkej
Británie a Severného Írska

narodený:
štátna príslušnosť:
verejná funkcia:

11.06.1975
írska
nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej
republike

(ďalej len „KUV 2“)
(KUV 1 a KUV 2 spolu ďalej len „KUV“)
2) Totožnosť KUV bola zo strany Oprávnenej osoby zistená a overená, a to na základe predložených
dokladov totožnosti: cestovný pas, a to porovnaním údajov KUV v dokumentoch uvedených v bode
4 tohto článku nižšie a ich overením s údajmi KUV uvedených v cestovných pasoch.
3) Identifikácia KUV bude odôvodnená v ďalšej časti (viď text nižšie) tohto verifikačného dokumentu.
4) Oprávnená osoba za účelom identifikácie KUV zabezpečila vlastnou činnosťou a od Partnera nižšie
uvedené dokumenty:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Výpis z obchodného registra Partnera zo dňa 16.06.2020;
Čestné prehlásenie Partnera zo dňa 03.06.2020;
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia Partnera zo dňa 05.02.2019;
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia Partnera zo dňa 20.11.2019;
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia Partnera zo dňa 03.10.2019;
Notárska zápisnica N 243/2019 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia
Partnera zo dňa 01.04.2019;
Notárska zápisnica N 692/2015 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia
Partnera zo dňa 16.12.2015;
Akcionárska zmluva Partnera zo dňa 14.02.2014;
Úplné znenie stanov Partnera zo dňa 01.04.2019;
Zoznamy akcionárov Partnera vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov, a.s.
Výpis z obchodného registra spoločnosti PEI INVEST a.s. zo dňa 16.06.2020;
Stanovy spoločnosti PEI INVEST a.s. ku dňu 15.05.2017;
Zoznam akcionárov spoločnosti PEI INVEST a.s. zo dňa 15.01.2019;
Čestné prehlásenie spoločnosti PEI INVEST a.s. zo dňa 07.06.2020;
Potvrdenie registra spoločností Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska
ohľadom spoločnosti BLUEHILL INVESTMENT LIMITED ku dňu 07.04.2017;
Zoznam akcionárov spoločnosti BLUEHILL INVESTMENT LIMITED ku dňu
25.06.2013;

•
•
•
•
•

Výpis z obchodného registra spoločnosti MET Holding AG zo dňa 16.06.2020;
Vlastnícka štruktúra MET Holding AG ku dňu 16.01.2020;
Zoznam akcionárov spoločnosti MET Holding AG zo dňa 16.01.2020;
Spoločenská zmluva spoločnosti MET Holding AG zo dňa 10.01.2020;
Čestné prehlásenie spoločnosti MET Holding AG;

•
•
•

Výpis z obchodného registra spoločnosti MET Capital Partners AG zo dňa 16.06.2020;
Spoločenská zmluva spoločnosti MET Capital Partners AG zo dňa 09.05.2018;
Zoznam akcionárov spoločnosti MET Capital Partners AG zo dňa 04.02.2019;

•
•
•

Výpis z obchodného registra spoločnosti Deneb Algedi Invest AG zo dňa 16.06.2020;
Zoznam akcionárov spoločnosti Deneb Algedi Invest AG zo dňa 04.02.2019;
Spoločenská zmluva spoločnosti Deneb Algedi Invest AG zo dňa 14.09.2012;

•
•
•

Spoločenská zmluva spoločnosti MET ManCo AG zo dňa 06.12.2018;
Výpis z Obchodného registra spoločnosti MET ManCo AG zo dňa 16.06.2020;
Zoznam akcionárov spoločnosti MET ManCo AG zo dňa 23.08.2019;

•
•

Výpis z obchodného registra spoločnosti Keppel Energy Switzerland Holding AG zo dňa
16.06.2020;
Výročná správa KEPPEL CORPORATION za rok 2019;

•
•
•

Čestné prehlásenie KUV 2 zo dňa 29.06.2020;
Čestné prehlásenie KUV 1 zo dňa 23.06.2020;
Preukaz totožnosti KUV 1 a KUV 2;
Článok II
Vlastnícka štruktúra Partnera

1) Partner
Partner je súkromnou akciovou spoločnosťou podľa § 154 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník. Základné imanie Partnera je vo výške 280.000 EUR, splatených 280.000
EUR, rozvrhnuté na kmeňové zaknihované akcie v počte 280 ks, vo forme akcií na meno
s menovitou hodnotou 1.000 EUR.
Každý z akcionárov má právo alebo má v závislosti od pomeru menovitej hodnoty jeho akcií
k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov právo na podiel zo zisku (dividendy), ktoré
valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie, a to iba pri splnení
podmienok vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov, pričom spôsob a termín vyplatenia
dividend určuje valné zhromaždenie. Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej
hodnoty jeho akcií k výške základného imania tak, že na každých 1.000 EUR menovitej hodnoty
akcií má akcionár jeden hlas.
V zmysle čestného vyhlásenia Partnera, výpisu z obchodného registra Partnera a zoznamu
akcionárov Partnera vedeného Centrálnym depozitárom cenných papierov SR vyplýva, že
akcionármi Partnera sú: (A) PEI INVEST a.s., so sídlom Korunní 968/31, Vinohrady, 120 00
Praha 2, Česká republika, IČO: 02 000 725, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Praha,
vložka č. B 19288 (ďalej len „PEI INVEST“) s 48,93%-ným podielom na jeho základnom imaní
a hlasovacích právach (t.j. ako akcionár disponuje akciami vo výške 137.000 EUR na základnom
imaní Partnera) a (B) MET Holding AG, so sídlom Baarerstrasse 141, 6300 Zug, Švajčiarska
konfederácia, zapísaná v registri spoločností kantónu Zug pod identifikačným číslom: CHE135.897.834 (ďalej len „MET Holding AG“) s 51,07%-ným podielom na jeho základnom imaní
a hlasovacích právach (t.j. ako akcionár disponuje akciami vo výške 143.000 EUR na základnom
imaní Partnera).
V zmysle predloženého čestného vyhlásenia Partnera ďalej vyplýva, že spoločnosti PEI INVEST
a MET Holding AG ovládajú a kontrolujú Partnera, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv
menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov Partnera. Rovnako z neho vyplýva, že
neexistuje inej osoby, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny
orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán inak ako prostredníctvom priameho alebo
nepriameho vlastníctva akcií Partnera a rovnako na hospodárskom prospechu Partnera z podnikania
alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho
vlastníctva akcií Partnera.

2) PEI INVEST
V zmysle výpisu z obchodného registra spoločnosti, akcionár Partnera spoločnosť PEI INVEST
je súkromnou akciovou spoločnosťou založenou podľa zákonov Českej republiky, ktorej
základné imanie vo výške 2.000.000 Kč, splatených 2.000.000 Kč je rozvrhnuté na 100 ks akcií
s menovitou hodnotou každej akcie vo výške 20.000 Kč. V zmysle výpisu z obchodného
registra, akcie sú vedené v banke Československá obchodní banka, a.s., so sídlom Praha 5, Radlická
333/150, PSČ: 150 57, IČO: 000 01 350, oddiel B, vložka 19288, zapísaná v obchodnom registri
vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B451VI, vložka 48.
V zmysle stanov spoločnosti vyplýva, že počet hlasov akcionára sa určuje tak, že na každú akciu
o menovitej hodnote 20.000 Kč má akcionár jeden hlas. Ďalej, každý z akcionárov má právo na
podiel zo zisku, ktoré valné zhromaždenia schválilo k rozdeleniu medzi akcionárov. Podiel sa
stanoví na základe riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky.
V zmysle predloženého čestného vyhlásenia PEI INVEST vyplýva, že spoločnosti PEI INVEST
a MET Holding AG ovládajú a kontrolujú Partnera, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv
menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov Partnera. Rovnako z neho vyplýva, že
neexistuje inej osoby, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny
orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán inak ako prostredníctvom priameho alebo
nepriameho vlastníctva akcií Partnera a rovnako na hospodárskom prospechu Partnera z podnikania
alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho
vlastníctva akcií Partnera.
Podľa zoznamu akcionárov spoločnosti vyplýva, že spoločnosť PEI INVEST má jediného
akcionára, a to spoločnosť BLUEHILL INVESTMENT LIMITED, so sídlom v Spojenom
kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska, Londýn, 84 Parkhill Road, PSČ: NW3 2YT,
zapísaná v registri spoločností pod č. 8576641 (ďalej len „BLUEHILL“) vlastniaca 100%
podiel na jej základnom imaní a hlasovacích právach.
3) BLUEHILL
Podľa potvrdenia registra spoločností Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska,
spoločnosť BLUEHILL je obchodná spoločnosť založená podľa zákonov Spojeného kráľovstva
Veľkej Británie a Severného Írska a má jediného akcionára, a to pána Conor Michael Delaney,
84 Parkhill Road, NW3 2YT Londýn, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska,
vlastniaceho 100% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach.
Podľa predloženého čestného vyhlásenia pána Conora Michaela Delaney vyplýva, že ovláda
a kontroluje BLUEHILL, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo
odvolania príslušných orgánov BLUEHILL. Rovnako z neho vyplýva, že neexistuje inej osoby, ktorá
by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný
orgán alebo kontrolný orgán inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií
BLUEHILL a rovnako na hospodárskom prospechu BLUEHILL z podnikania alebo inej činnosti sa
nepodieľa žiadna osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií
BLUEHILL.
V zmysle vyššie uvedeného má pán Conor Michael Delaney nepriamy podiel na základnom
imaní a hlasovacích právach Partnera vo výške 48,93 % a spĺňa kritérium pre to, aby bol
považovaný za konečného užívateľa výhod.
Pán Conor Michael Delaney je teda osobou, ktorá priamo ovláda a kontroluje spoločnosť
BLUEHILL a nepriamo ovláda a vykonáva nepriamu kontrolu nad PEI INVEST a
Partnerom.

4) MET Holding AG
V zmysle výpisu z obchodného registra spoločnosti, akcionár Partnera spoločnosť MET
Holding AG je súkromnou akciovou spoločnosťou založenou podľa zákonov Švajčiarskej
konfederácie, ktorej základné imanie je vo výške 2.100.000 CHF (švajčiarskych frankov),
splatených 2.100.000 CHF (švajčiarskych frankov), rozvrhnuté na akcie s menovitou hodnotou
1 CHF. Počet hlasov akcionára sa určuje tak, že na každý 1 CHF menovitej hodnoty akcie má
akcionár jeden hlas.
Podľa spoločenskej zmluvy, každý z akcionárov má právo na podiel zo zisku (dividendy)
v zmysle príslušných právnych predpisov zákonov, ktoré valné zhromaždenie podľa výsledku
hospodárenia určilo na rozdelenie.
V zmysle predloženého čestného vyhlásenia MET Holding AG vyplýva, že spoločnosti PEI INVEST
a MET Holding AG ovládajú a kontrolujú Partnera, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv
menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov Partnera. Rovnako z neho vyplýva, že
neexistuje inej osoby, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny
orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán inak ako prostredníctvom priameho alebo
nepriameho vlastníctva akcií Partnera a rovnako na hospodárskom prospechu Partnera z podnikania
alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho
vlastníctva akcií Partnera.
V zmysle vlastníckej štruktúry MET Holding a zoznamu akcionárov vyplýva, že spoločnosť
MET Holding AG má nasledovných akcionárov:
•

spoločnosť MET ManCo AG, ktorá je súkromnou spoločnosťou založenou podľa zákonov
Švajčiarskej konfederácie, so sídlom Baarestrasse 141, 6300 Zug, Švajčiarska konfederácia,
zapísaná v registri spoločností kantónu Zug pod identifikačným číslom: CHE-176.918.072
(ďalej len „MET ManCo AG“) s 20 % podielom na základnom imaní (t.j. ako akcionár
disponuje akciami vo výške 420.000 CHF švajčiarskych frankov na základnom imaní)
a hlasovacích právach a

•

spoločnosť MET Capital Partners AG, ktorá je súkromnou spoločnosťou založenou podľa
zákonov Švajčiarskej konfederácie, so sídlom Baarestrasse 141, 6300 Zug, Švajčiarska
konfederácia, zapísaná v registri spoločností kantónu Zug pod identifikačným číslom: CHE203.189.691 (ďalej len „MET Capital Partners AG“) s 60% podielom na základnom imaní
(t.j. ako akcionár disponuje akciami vo výške 1.260.000 CHF švajčiarskych frankov na
základnom imaní) a hlasovacích právach a

•

spoločnosť Keppel Energy Switzerland Holding AG, ktorá je súkromnou spoločnosťou
založenou podľa zákonov Švajčiarskej konfederácie, so sídlom Zugerstrasse 76B 6340 Baar,
Švajčiarska konfederácia, zapísaná v registri spoločností kantónu Zug pod identifikačným
číslom: CHE-358.409.721 (ďalej len „Keppel Energy Switzerland“) s 20% podielom na
základnom imaní (t.j. ako akcionár disponuje akciami vo výške 420.000 CHF švajčiarskych
frankov na základnom imaní) a hlasovacích právach.

5) MET ManCo AG
V zmysle výpisu z obchodného registra a zoznamu akcionárov, vyplýva, že spoločnosť MET
ManCo AG má základné imanie vo výške 2.500.000 CHF (švajčiarskych frankov), splatených
2.500.000 CHF (švajčiarskych frankov), rozvrhnuté na akcie s menovitou hodnotou 1 CHF
(švajčiarsky frank).
Podľa spoločenskej zmluvy spoločnosti MET ManCo AG vyplýva, že počet hlasov akcionára
sa určuje tak, že na každý 1 CHF menovitej hodnoty akcie má akcionár jeden hlas. Ďalej, podiel

zo zisku (dividendy) sú distribuované v zmysle príslušných právnych predpisov zákonov, ktoré
valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie.
Podľa zoznamu akcionárov, akcionármi spoločnosti MET ManCo AG sú:
•

spoločnosť Deneb Algedi Invest AG, založená podľa zákonov Švajčiarskej konfederácie, so
sídlom Baarerstrasse 141, 6300 Zug, Švajčiarska konfederácia, zapísaná v registri spoločností
kantónu Zug pod identifikačným číslom CHE-445.189.309 (ďalej len „Deneb Algedi Invest
AG“) s 690 487 akciami čo činí 27,62 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach a

•

MET Capital Partners AG s 514 250 akciami čo činí 20,57 % podiel na základnom imaní
a hlasovacích právach a

•

senior manažéri (zamestnanci) MET Holding AG s 1 295 263 akciami čo činí 51,81 % podiel
na základnom imaní a hlasovacích právach.

6) MET Capital Partners AG
V zmysle výpisu z obchodného registra a zoznamu akcionárov, vyplýva, že spoločnosť MET
Capital Partners AG má základné imanie vo výške 100.000 CHF (švajčiarskych frankov),
splatených 100.000 CHF (švajčiarskych frankov), rozvrhnuté na akcie s menovitou hodnotou 1
CHF (švajčiarsky frank).
Podľa spoločenskej zmluvy spoločnosti MET Capital Partners AG vyplýva, že počet hlasov
akcionára sa určuje tak, že na každý 1 CHF menovitej hodnoty akcie má akcionár jeden hlas.
Ďalej, každý z akcionárov má právo na podiel zo zisku (dividendy) v zmysle príslušných
právnych predpisov zákonov, ktoré valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo na
rozdelenie.
Jediným akcionárom spoločnosti MET Capital Partners AG je spoločnosť Deneb Algedi Invest
AG so 100% podielom na základnom imaní a hlasovacích právach.
7) Deneb Algedi Invest AG
Podľa výpisu z obchodného registra spoločnosti Deneb Algedi Invest AG vyplýva, že jej základné
imanie spoločnosti je vo výške 1.000.000 CHF (švajčiarskych frankov), splatených 1.000.000
CHF (švajčiarskych frankov), rozvrhnuté na akcie s menovitou hodnotou 1.000 CHF.
V zmysle spoločenskej zmluvy sa počet hlasov akcionára určuje tak, že na každý 1.000 CHF
menovitej hodnoty akcie má akcionár jeden hlas. Ďalej, každý z akcionárov má právo na podiel
zo zisku (dividendy) v zmysle príslušných právnych predpisov zákonov, ktoré valné
zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie.
V zmysle zoznamu akcionárov vyplýva, spoločnosť Deneb Algedi Invest AG má jediného
akcionára, a to pána Benjámin Lakatos vlastniaceho 100% akcií.
Podľa predloženého čestného vyhlásenia pána Benjámina Lakatosa vyplýva, že ovláda a kontroluje
Deneb Algedi Invest AG, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo
odvolania príslušných orgánov Deneb Algedi Invest AG. Rovnako z neho vyplýva, že neexistuje inej
osoby, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci
orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho
vlastníctva akcií Deneb Algedi Invest AG a rovnako na hospodárskom prospechu Deneb Algedi
Invest AG z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna osoba inak, ako prostredníctvom
priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií Deneb Algedi Invest AG.

V zmysle vyššie uvedeného má pán Benjámin Lakatos nepriamy podiel na základnom imaní
a hlasovacích právach Partnera vo výške 35,56 % a spĺňa kritérium pre to, aby bol
považovaný za konečného užívateľa výhod.
Pán Benjámin Lakatos je teda osobou, ktorá priamo ovláda a kontroluje spoločnosť Deneb
Algedi Invest AG a nepriamo ovláda a vykonáva nepriamu kontrolu nad MET Capital
Partners AG, MET ManCo AG, MET Holding AG a Partnerom.
8) Keppel Energy Switzerland
V zmysle výpisu z obchodného registra vyplýva, že spoločnosť Keppel Energy Switzerland má
základné imanie vo výške 100.000 CHF (švajčiarskych frankov), splatených 100.000 CHF
(švajčiarskych frankov), rozvrhnuté na akcie s menovitou hodnotou 1 CHF (švajčiarsky frank).
V zmysle vlastníckej štruktúry MET Holding AG vyplýva, že jediným akcionárom spoločnosti
Keppel Energy Switzerland je spoločnosť KEPPEL ENERGY PTE LTD, založená podľa zákonov
Singapuru, so sídlom 1 HarbourFront Avenue, 05-05 Keppel Bay Tower, Singapur 098632 (ďalej
len „Keppel Energy Pte“) so 100% podielom na základnom imaní.
Podľa vlastníckej štruktúry MET Holding AG ďalej vyplýva, že jediným akcionárom
spoločnosti Keppel Energy Pte je spoločnosť KEPPEL INFRASTRUCTURE HOLDINGS PTE.
LTD., založená podľa zákonov Singapuru, so sídlom 1 HarbourFront Avenue, 05-05 Keppel Bay
Tower, Singapur 098632 (ďalej len „Keppel Infrastructure“) so 100% podielom na základnom
imaní.
V zmysle vlastníckej štruktúry MET Holding AG ďalej vyplýva, že jediným akcionárom
spoločnosti Keppel Infrastructure je spoločnosť KEPPEL CORPORATION, založená podľa
zákonov Singapuru, so sídlom 1 HarbourFront Avenue, 05-05 Keppel Bay Tower, Singapúr 098632
(ďalej len „Keppel Corporation“) so 100% podielom na základnom imaní.
Keppel Corporation je investičná holdingová spoločnosť a podľa verejne dostupných informácií sú
jej akcie obchodované na regulovanom trhu, a to na Singapurskej burze (ISIN SG1U68934629,
symbol: BN4.SI) a žiaden z akcionárov nevlastní viac ako 25% akcií (nemá právo na hospodársky
prospech najmenej 25% z podnikania).
Článok III
Riadiaca štruktúra Partnera
1) Na základe dokumentov uvedených v čl. I bod 4) vyššie, najvyšším orgánom spoločnosti je valné
zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonávajú akcionári Partnera, a to z 51,07% časti
na hlasovacích právach spoločnosť MET Holding AG a z 48,93% časti na hlasovacích práva
spoločnosť PEI INVEST. V zmysle stanov Partnera vyplýva, že členov predstavenstva vymenúva
a odvoláva valné zhromaždenie prostou väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Konanie v mene
Partnera je realizované prostredníctvom ktoréhokoľvek obyčajného člena predstavenstva (t. j. člena,
ktorý nie je predsedom alebo podpredsedom predstavenstva) konajúceho spoločne s predsedom
predstavenstva, s ktorýmkoľvek podpredsedom predstavenstva alebo s druhým bežným členom
predstavenstva, pričom v mene Partera sa každý člen predstavenstva podpisuje pripojením svojho
vlastnoručného podpisu.
Členmi predstavenstva Partera sú nasledovné osoby:

Funkcia
Predseda predstavenstva
Podpredseda predstavenstva
Podpredseda predstavenstva
Člen predstavenstva
Člen predstavenstva

Meno a priezvisko

Verejný
funkcionár
Gergely Szabó, Budapest Bem rakpart 32, 6/1, Nie
Budapesť 1027, Maďarsko
Dušan Randuška, Nové Záhrady V/23, 821 05 Nie
Bratislava, Slovenská republika
Silvester Valacsay, Cintorínska 475/12, Štvrtok na Nie
Ostrove 930 40, Slovenská republika
Jozef Tanzer, Ráztočná 20121/4A, 821 07 Nie
Bratislava, Slovenská republika
Peter Szentirmai, Báthory utca 19, Budapešť H- Nie
1054, Maďarsko

Partner má ustanovenú dozornú radu, ktorej členmi sú:
Funkcia

Meno a priezvisko

Predseda dozornej rady
Člen dozornej rady
Člen dozornej rady

Bence Novak
Edina Kiss
Matej Slezák

Verejný
funkcionár
Nie
Nie
Nie

Článok IV
Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných
papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu
Partner 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, a nie je ani
spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo
výlučne riadi.
Článok V
Vyhlásenie Oprávnenej osoby
1) Oprávnená osoba vyhlasuje, že žiadna fyzická osoba v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre Partnera
nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike.
2) Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovávaní tohto dokumentu postupovala nestranne, pri
zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s § 11 ods. 5 Zákona o RPVS
možné považovať a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho
vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú skutočne zistenému
stavu.
V Bratislave, dňa 01.07.2020
Elektronický podpis
______________________________
VALKOVÁ & Partners s. r. o.
v mene ktorej koná
JUDr. Jana Valková
konateľ a advokát

