Verifikačný dokument

vyhotovený oprávnenou osobou pre účelyidentifikácie konečnéhoužívateťaqýhod vo
vďahu k partnerovi verejného sektora spoločnosti SGS Czech Republic, s.r.o.

JUDr. NataŠaKuČerová, advokátka, so sídlom Šemšač. 185, 044 2I Šemša,
Advokátska kancelária: Mlynárska č. 15,040 01 Košiceo IČo: 35542462, Zapísaná
y Zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory Bratislava pod číslom183i,
ako
oPrávnená osoba vyhotovila pri plnení povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného
sektora podťa ustanovenia § 11 ods, 4 a5 zákona ěíslo 31512016 Z, z. oregistri partnerov
verejného sektora aozmene adoplnení niektoých zákonov (ďalej |en ,,záŘon") azákona
Čislo 29712008 Z, z. o ochrane pred legalizáciou príjmov ztrestnej činnosti aochrane pred
financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektoqých zákonov v platnom znení tento
verifikaČný dokument identifikujúci konečného užívateťav}hod spoloěnosti SGS Czech
Republic, s.r.o., so sídlom K Hájům I233l2, Stodůlky, 15500 Praha 5, Czech Republic, IČo
48 589 241, Zápis v úradnom registri: Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe,
oddiel C, vložka číslo18205, a v Registri partnerov verejného sektora Okresného súdu Žilina,
vloŽke ČÍslo:4365, ako partnera verejného sektora, v súlade s ustanovením § 11 ods. 4
zákona av nadváznosti na § 6a ods. 2 z. č. číslo29712008 Z. z. v platnom znení.

I.

Východiskové informácie:

Za

Účelom identifikácie konečnéhouživatela v}hod (,,KÚV") boli Oprávnenej osobe
PredloŽené aňou zaobstarané nasledovné dokumenty vyplnené aptedlóžené zó strany
Partnera verejného sektora:

1.) Aktuálny vYpis z oR SGS CzechRepublic, s.r.o. ku dňu28,07,2020,
2.) Aktuálny vYpis z registra partnerov verejného sektora ku dňu 28.07.2020
3.) VYhlásenie partnera verejného sektora spol. SGS Czech Republic, s.r.o
28.07.2020

zo
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dňa

l0

II. Partner vereiného sektora - právnická osoba

2.0l

Identifikačné úd3j e o partnerovi yjrej néhg§_ektor3

SGS Czech Republicn s.r.o.,
K Hájům 1,23}2, Stodůlky, 15500 Praha

obchodné meno:
Sídlo:
Krajina:
Zastipená:

5

CzechRepublic / Česká republika
RNDr. Jan Chochol - konatel'
48 589 24I
IČo:
CZ4858924I
DlČ:
Zápis v úradnom registri: Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, oddiel C,
vložka číslo18205
Základné imanie: 7]07.000 Kč (slovom: sedem miliónov sedemsto sedem korún českých)
Rozsah splatenia: 7,707.000 Kč (slovom: sedem miliónov sedemsto sedem korun českých)

je

emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na
požiadavkám na uverejňovanie informácií podťa osobitného
podlieha
regulóvanom trhu, ktorý
prédpisu, rovnocenného právneho predpisu členskéhoštátu alebo rovnocenných
medzinárodných noriem ani spoločnosťou,ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo
qýlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.
Spoločnosť nie

2.02

Vlastnícka a riadiaca štruktúrapartnera verejného sektora:

VLASTNÍCKA ŠrnurrÚna,

SGS Czech Republic, s.r.o.

r
SGS Group Management SA
Jediný spoločníkmajúci 100% obchodný podiel

SGS Subholding BV
Jediný akclonár 100 akcií

scs sA
Jediný spoločníká SlX Swiss Excgange, Švajčiarskaburza

Jediným spoločníkomPartnera verejného sektora majúcim I00 % podiel na základnom
imaní PVS je spoločnost' SGS Group Management SA, akciová spoločnosť,existujúca a
organizovaná póaru zákonov Švajčiarskaso sídlom na 1, miesto des Alpes, Zeneva,
Švajěiarsko a zaregistrovaná od 16. júla 1998 pod číslomCHE -100.963.407 v obchodnom
registri v Ženeve. Akcie tejto spoločnosti nie sú verejne obchodovateťné.
Tento jediný spoločníkvykonáva všetky právomoci valného zbromaždenia.
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zoznam výkonného a vrcholového manažmentu spoločnosti scs Group
Management SA:
Verejn

ý
P.č.

Meno

priezvisko

Dáturn
narodenia

Bydlis

Štát. prísl.

í'unkcio

í'unkcia

rrár

v SR(a

nol

Kwok Wang

NG

01.10.1966

I-a Voie-du

Coin l4, l2ltt Le

crand-saconnex, switzerland

nie)

Sva.jčiarsko

chairntann

Nie

of the
Board

(Riaditel'
prcdstaven
stva)
2

Dorninik

DE DANIEL

7.10.1975

3

Olivier

MERKT

l

3.08, l 962

Herrl iberg, Switzerland

Gernlany

versoix, switzerland

switzer|and

Director
íRiaditel')
Director

íRiaditel)

Nie
Nie

Jediným I00 % akcionárom spoločnosti SGS Group Management SA, Ó siatorrr Ptace
des Alpes I, Ženeva I20I, Švajčiarskakonfederácia jó spoločnost' SGS Subholding BV,
akciová spoloěnosť existujúca a organizovaná podťa holandských právnych predpisov so
sídlom l8 Malledijk, LA Spijkenisse, Holandsko a zaregistrovaná od 4. júla 2013 pod ěíslom
58296778 v obchodnom registri Rotterdamu. Akcie tejto spoloěnosti nie Š,:,verejne
obchodovateťné. Tento jediný spoločníkvykonáva všetky právomoci valného zf.romažděnia
v spol. SGS Group Management SA.

Zozn 4m výkonného a vrcholového manažmentu

osti

sGs subholdin BV:
Vcle.jn

ý
iunkcio

P,č,

Meno

priezvisko

Dátunt
narodenia

Bydlisko

Štát, prísl.

funkcia

l

FIarry

PoSTEMA

22.03.1959

Holandsko

Holandsko

Director and
Managing Director
(Riaditel'a Výkonný

nár
v SR(a
no_
nie')

Nie

riaditel')

Jediným I00 % akcionárom spoločnosti SGS Subholding BV je spoločnosťSGS sA,
sPoloČnosťSGS SA. Spoločnosť SGS SA je akciovou spoločnosťou,existujúcou podťa
zákonov Švajčiarska, Šídlor.,na 1, miesto děs Alpe ,, Ž"n"ru, Švajčiarsíco,
je záregistróvaná
od 6. októbra I9l9'opod číslomCHE-105.923. 438 v obchodnom registri i ž"n"r"
(SpoloČnost'). Štatutárni zástupcovia spoločnosti dňa I2.7. 2017 pisomie potvr dili, že
spoloČnosť je verejnou spoloěnosťou kótovanou na SIX Swiss Exchange
- švajěiarskej burze
od25.júna 1985; aže podťa federálneho zákona o burze cenných papierov a obchodóvaní s
cennými papiermi (§ 4, članok 20 ods. 1) majú len akcionári, ktorí vlastnia viac ako 3yo
hlasovacích práv, povinnosť oznámiť svoje vlastníctvo a informovať spoločnost' o ich
vlastníctve, tj. švajČiarskezákony zakazujú sprístupnit'mená akcionárov spoločnosti, ktorí
vlastnia menej ako 3%o akcií spoločnosti. Zároveň štatutárni zástupcovia spoločnosti písomne
Potvrdili, Že k31.1220I9, resp. k 24.1.2020 má spoločnosťv držbe 14.490 akcionárov.
Žiaden akcionár nemá viac ako)5%o akcií ataktiež žá akcionárt, ktorí sú navzájom prepojení
nevlastnia viac ako 25% (rodina August Von Finck - spolu má I5,66%j. Spolóenost'
vyhlasuje, že ku dňu 28.07.2020 nedošlo k zmene vlastníckej štruktúry.

Zoznam akcionárov, ktorí vlastnia viac ako 30Á záHadného imania spoločnosti
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P,č.

Meno

priezvisko

(No)

Nanle

Surnanre
Contpany
Name

Dátum
narodenia
Date of birth
Identif'ication

No

of

Bydlisko

permanent

Stát. prísl,

počet

Nationality

ks/percent,

Podiel

resident

Number

Company legal

serena sárl

Verejný

funkcionár

v SR(ano - nie)

of

shares pcs / per

Seat

publio ofílcial in the sR
(yes - no)

cent. part

Company
l

akcií

19-21,

B1,17652

route

d'Arlon

Luxenrburg

No

|6.73%

L-

8008 Strassen,
l.ttxenrhtrrs

August Von

2

Finck
Farnilly

August Von

l 1.03.1930

Finck

02.05. l 968

l"rangois Von
lrinck
Francine von
Finck

Luitpold Von
Finck

l

6.09. l 945

Seeshaupt,

Gernran

Cermany
obcrrieden,
swistzerland

Srviss

Seeshaupt,

Gerntan

No

l5.660Á

Gernlany
Swiss

l l .03. l97 l

Bach,

29.05.1969

Bach,
switzerIand

Swiss

09.04.1975

Seeshaupt,

Gernran

32-017443l.
(t.R.S.

55

switzerland

Gernlany

MaimiIian
Von Finck
Maria-

Theresa Von
Finck
BlackRock

J

Inc,

East
Street

Employer
Identiílcation
Number)

52"d

New.York, NY
l

United
states

4.00o/o

No

Unite d
StateS

3.8l%

No

0055-0003

(2l2)
5300,

8l0-

United

States

4

Date

MFs

ol

crcation l 924

Investment
Management

lll

Huntinghton
Avenue,
Boston,
MassacIrusetts,

united states

SpoločnosťSGS SA v rovnaký deň vlastni|a},L8Yo základného imania spoloČnosti.

Zoznamvýkonného a vrcholového manažmentu §poločno§ti SGS SA:
Verejn
ý
P.č

Meno

priezv isko

Dátum
narodenia

funkcio

Bydlisko

Štát. prísl.

íunkcia

nár

v SR(a
l1o -

nie)

l

Kwok Wang

NG

01.10.1966

Grand-Saconnex,

switzerland

Švajčiarsko

Chieť
Executive
Officer

Nie

(Generálny
riaditel')

Chieť
Firrancial
2

Dominik

DE DANIEL

7.10.I975

Herrliberg, Switzerland

Germarry

Oíí]cer

Nie

(Finančný
riaditel')
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Vere.jn

P.č.

Dátuni
narodenia

priezvisko

Meno

Bydlisko

Štát. prísl.

ý
funkcio

funkcia

nár
v SR(a

noswistzerlan

GRIEDER

l 7.05.

DESMAIRAIS

03,07.1954

Montreal, Canada

Kanada

Shelby

DU PASQUIER

09.12.1960

Geneva, Swizerland

Šva.jčiarsko

6

Ian

GALLIENNE

23.0l

.l97l

Gerpinncs, Belgiurn

Francúzsko

7

Comelius

GRUPP

03.12,1947

Wien, Austria

Rakúsko

8

Peter

KALANTZIS

l2.12.|945

Basel, Swizerland

Šva.|čiarsko

9

Kory

soRENSoN

05,

Sanary-sur-Mer, France

British

l0

Gérard

LAMARCHE

l

Luxenlburg, Luxemburg

Belgicko

ll

Luitpold

l2

August

l3

Olivier

3

Calvin

4

Paul,

5

jr

Francois

l955

kúsnacht, srvitzerland

l2.1968

5.07. l 96 l

d

VoN FINCK

l1,03.197l

Freienbach, switzerland

switzerland

VoN l"INCK

02.05. l 968

Freinbach, switzerland

Šva.|čiarsko

nie)

Director
Director

versoix, switzreland

13.08.1962

Šva,jčiarsko

Nie

(Riaditel')

Director

Nie

(Riaditel')

Director
(Riaditel')
Director
íRiadilel')
Director
íRiaditel')
Dircctor
(Riaditel')
Director
(Riaditel')

Director
íRiaditel')
Director

Nie
Nie

Nie
Nie

Nie
Nie
Nie

(Riaditel')
Secretary

MERKT

Nie

of

the Board
(Ta.jonrník
predstaVenstv

Nie

a)

Z PredloŽených listín a podkladov vyplýva, že z akcionárov spoločnosťSGS SA, teda
Žiadna fyzická osoba nevlastní viac ako I6,73Yo akcií podieťajúcich sa na základnom imaní
sPoloČnosťSGS SA, a taktiež neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by napiňala definíciu
KUV v ZmYsle ust. § 6a ods. 1 písm. a) zákonač.29712008 Z.z. (najmá neóxistuje ýzická
osoba, ktorá má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právachj rá.tn..u
Verejného sektora). Spoloěnosť vyhlasuje, že ku dňu 28.07.2020 nedošlo k zmene vlastníckej
štruktúry

2,03

Riadiaca štruktúra partnera

ého sektora

fuadiacu Štruktúruspoločnosti tvorí štatutárny orgán, ktorým je konatel'spoločnosti, ktory
koná samostatne (samostatne a písomnosti, ktoré zakladajú ptáva a povirúosti spoločnosii
PodPisuje konateť sírmostatne a to tak, že k obchodnému meno spoločnosti piipojí svoj
vlastnoručný podpis).

Zoznam výkonného a vrcholového manažmentu PVS:
priezvisko

P,č,

Meno

l

RNDr.

2

Bc.Jánv

.Ian

Dátum
naroderria

Chochol

26,4,1959

Špinka

22.4 1985

Bydlisko
.Iugoslávských partyzánťr
677/12, Bubeneč,
l60 00 Praha 6

Tvrdonicka ě,p.470l3,
Praha 5. Zličin

Štát. prísl.

Verejný
funkcionár

funkcia

vSR

(ano - nie)

CZE
CZE

konatel'

nle

OGC Business Manager

nle

certifi cation & Business
Enhancement

J

4

Mgr. Jan

Mgr. Jana

Chyba

Kupková

9.1 .1962

23

.l l .l970

VysokáPec l5l

Bohutírr

Podskalská 2054/8

CZE

CZE

Certifikace a podpora
podnikatelských aktivit
Business and certifi cation
Manager
Reditel a certiíjkační
manažer
HR Manager

nle

nle
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Praha2
5

Ing. Peter

Mellen

26.11.19,77

6

Ing. Petr

Mucha

8.3.

7

Ing. David

Topinka

8

Jiří Hanousek

J

iří

Hanousek

l975

17.12.1973

|

|,2.1984

Rychtáře Petříka
l559/6, Praha 10
Prokopa Velikého
845. Kolín 2

Na Rybářce

2l0ll

SVK
CZE
l

Praha 6 - Sedlec

PohraničníStráže 208l,
407 47 Vamsdorf

CZE

CZE

Industrial Division
Division Manager
S&Q Manager

nie

nle

Errvironment, FIealth and
Safety (Et IS)
Division Manager

AFL, CRS, GlS, TRP
Business Marrager

nle

nle

ronatel' spoločnosti a vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pósobnosti štatutárneho
orgánu nie sú verejnými ťunkcionármi vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podra
článku 2 ods. 1 ústavnéh o zákona číslo357 12004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri qýkone
funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákonačíslo545/2005.
Deťba zisku (právo na hospodárskv prospech):

účtovnouzávierkou, tj. zisk po odvode daní a poplatkov sa pouŽije podl'a
rozhodnutia valného zhromaždenia v tomto poradí:
obchodným podielom

rozhoduje valné zhromaždenie a to so zretel'om na dostatočnétvorenie rezerv a
ohťadom na plánovaný obchodný rczvoj spoločnosti,

S

podiel na hlasovacích právach:

Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomníspoločníci,ktorí majú
aspoň polovicu všetkých hlasov. Valné zbromaždenie rozhoduje prostou váčšinou
hlasov prítomných spoločníkov,ustanovenie § 17l ZOK týmto nie je dotknuté.
Na každých tisíc (1.000) Kč pripadá jeden (1) hlas.

Právo vymenovat'. inak ustanovit' alebo odvolávat' štatutárnv orgán:

listiny vymenovat', odvolať štatutárny orgán spoločnosti.
oprávnenej osobe v rámci obstarávania informácii o KÚV s dórazom na konanie s
odbornou starostlivost'ou bolo predloženézo strany Partnera verejného sektora vyhlásenie
obsahujúce vyhlásenia potrebné pre identifikáciu KUV, v ktorom Paftner verejného sektora
čestne vyhlásil, že ku dňu 28.07.2020:
- údaje uvedené v tomto vyhlásení sú pravdivé, aktuálne a úplnéa
- že ku dňu podpisu nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na ich presnost',

2.04
Z

úplnost' a pravdivost';
Oprávnenej osobe poskytol všetky informácie a dokumenty týkajúce sa odpovedí na
otázky uvedené v tomto dotazníku a že zodpovedajú skutoČnémustavu;
nezamlčď žiadne informácie a dokumenty týkajúce sa odpovedí na otázky uvedené Vo
vyhlásení.

Vyhodnotenieúdaiov
partnerom verejného sektora predložených podkladov a vyhlásení vyplynulo, že partner

verejného sektora má jedného spoločníkaa to spoločnosť SGS Group Management SA,
Strana
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akciová spoločnost', existujúca a organizovaná podťa zákonov Švajčiarskaso sídlom na 1,
miesto des Alpes, Ženeva, Švajčiarskoa.zarcgisttovaná od 16. júla 1998 pod číslomCHE _
L00.963.407 v obchodnom registri v Žerreve. Akcie tejto spoloěnosii nie sú verejne
obchodovateťné.

Jediným I00 % akcionárom spoločnosti SGS Group Management SA, so sídlom Place
des Alpes l, Ženeva 120I, Švaj8iarska konfederácia je spoloěnosť SGS Subholding BV,
akciová spoločnosťexistujúca a otganizovaná podťa holandských právnych predpisov so
sídlom l8 Malledijk, LA Spijkenisse, Holandsko a zaregistrovaná od 4. júla 20l3 pob ěíslom
58296778 v obchodnom registri Rotterdamu. Akcie tejto spoloěnosti nie ,i, verejne
obchodovatel'né. Tento jediný spoloěník vykonáva všetky právomoci valného zÁromaždenla.
Jediným l00 % akcionarom spoloěnosti SGS Subholding BV je spoločnosť SGs SA.
Jediným I00 % akcionárom spoločnosti SGS Subholding BV je spoločnosť SGS SA,
sPoloČnosťSGS SA. Spoločnosť SGS SA je akciovou spoločnosťou,existujúcou podťa
zákonov Švajěiarska, so Šídlomna 1, miesto děs Alpe ,, Ž"n"ru, ŠvajčiarsÍ<o,je zaregis trovaná
od 6. októbra l9l9 pod číslomCHE-105.923. 438 v obchodnom ,egi.t i i ženeve
(Spoloěnost). Štatutárni zástupcovia spoločnosti dňa I2.7. 2OI7 pisomie potvr dili, že
sPoloČnosť je verejnou spoločnosťoukótovanou na SIX Swiss Exchange
- švajčiarskejburze
od25.juna 1985; a že podla federálneho zákona o burze cenných papierov a obchodóvaní s
cennými PaPiermi (§ 4, ělánok 20 ods. 1) majú len akcionári, ktorí vlastnia viac ako 3Yo
hlasovacích práv, povinnosť oznámiť svoje vlastníctvo a informovať spoločnosťo ich
vlastníctve, tj. švajčiarske zákony zakazl$ú sprístupniť mená akcionárov qpoloěnosti, ktorí
vlastnia menej ako 3Yo akcií spoloěnosti. Zátoveň štatuttími zástupcovia spoioěnosti písomne
Potvrdili, že k3I.I2.20I9, resp. k 24.1.2020 má spoločnosťv držbe 1+.+gO akcionárov.
Žiadenakcionár nemá viac ako 25Yo akcií ataktiež žě akcionárt, ktorí sú navzájom prepojení
nevlastnia viac ako 25% (rodina August Von Finck - spolu má 15,66%), spotóoňosť
vyhlasuje, že ku dňu 28.07.2020 nedošlo k zmene vlastníckej štruktúry.

Na základe informácii z predložených podkladov a poskytnuých informácií Oprávnená
osoba neidentifikovala žiadne fyzické osoby ako KÚV v súlade s ust. 6a ods. I Žákona ě.
§
29712008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred
financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektoqých zákonov v platnom znení.
Partner verejného sektora je podťa výpisu z obchodného registra azakladatel3skej listiny
riadený valným zhromaŽdením, ktorého funkciu vykonáva jeainY spoloěník a konateť je
oprávnený konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach samostatne.

Konateť spoloěnosti (podťa § 6a ods. 2 RPSV) nie je verejný funkcionár vykonávajúci
funkciu v Slovenskej republike podťa článku 2 ods. 1 ústavnéhozákona éíslo35712004 Z. z.
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných fuŇcionrárov v znení ústavného
zákonačíslo545/2005.

2.05 Informácia o verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu

v Slovenskej
rePublike, ktorí sú súČasťouvlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejnéhó
sektora

zfyzických osób vlastníckej alebo riadiacej štruktúrypartnera verejného sektora,
_Žiadna
Podl'a Predložených listín nie je verejným funkcionárom vykonávajúci funkciu v Slovenskej
rePublike Podťa Članku 2 ods. 1 ústavnéhozákonačíslo35712004 Z. z. o ochrane verejnéhó
záujmupri qýkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavnéhozákonaěíslo 545á05.
Strana 7 z 10

Konečný užívatel' výhod partnera verejného sektora
Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie
na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podťa
III.

osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu ělenského štátu alebo rovnocenných
medzinárodných noriem.

V

zmysle písomnéhovyhlásenia predloženéhoPartnerom verejného sektora, ako

aj

predložených dokumentov a informácií preverených vo verejných registroch na internete:

Zptedložených podkladov vyplynulo, že partner verejného sektora má jedného 100%
spoločníkaa to spoločnosťSGS Group Management SA, akciovú spoločnosť,existujúcu a
Úganizovanú pódra zákonov Švajčiarskaso sídlom na 1, miesto des Alpes, Ženeva,
.-.
x§va]clarsKo
a zaregístrovanú od 16. júla 1998 pod číslomCHE -l00.963.407 v ObchodnOm
registri v Ženeve. Akcie tejto spoločnosti nie sú verejne obchodovatel'né Tento jediný
spoločníkvykonáva všetky právomoci valného zftromaždenia ,, vo vlastníckej Štruktúre
iebota identifikovaná žiadna fyzicka osoba, ktorá by mala právo na hospodárslE prospech
najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti, neexistujú fyzické osoby, ktoré
majt) priamy podiel na hlasovacích právach spoločnosti alebo základnom imaní spoločnosti,
neexiŠtuiúfuzické osoby, ktoré majú nepriamy podiel na hlasovacích právach alebo
základniom imaní spoločnosti, spoločnosť nevydala žiadne akcie na doručiteťa, neexistujú
žiadne fyzické osoby, ktoré majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolat' Štatutárny
orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo ktoréhokoťvek ich člena,
neexistujú žiadne ďalšie fyzické osoby, ktoré by mohli spoločnosťovládať iným, ako vyŠŠie
uvedeným spósobom, neexistujú žiadne flzické osoby, ktoré majú právo na hospodárslcY
oÁ, neexistujú
prospech z podnikania alebo z inej činnosti spoločnosti v rozsahu najmenej 25
,o ,iťoh, i spoločnosti žiadne fyzické osoby, ktoré konajú alebo by mohli konat'vo vzťahu k
spoločnosti v zhode alebo spoločným postupom, žiadna z fyziclEch osób, ktoré sú Členom
ircholového manažmentu, nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej
republike,

Jediným I00 % akcionárom spoločnosti SGS Group Management SA, so sídlom Place
des Alpes I, Ženeva 1201, Švajčiarskakonfederácia je spoločnosť SGS Subholding BVo
akciová spoločnosťexistujúca a organizovaná podťa holandských právnych predpisov so
sídlom 18 Malledijk, LA Spijkenisse, Holandsko a zaregistrovaná od 4. júla 2013 pod ČÍslom
58296778 v obchodnom registri Rotterdamu. Akcie tejto spoloěnosti nie sú verejne
obchodovatel'né. Tento jediný spoločníkvykonáva všetky právomoci valného zftomaŽdenia.
Jediným l00 % akcionárom spoločnosti.,, vo vlastníckej štrukttire nebola identifikovaná
žiadnta fyzicka osoba, ktorá by mala právo na hospodárslql prospech najmenej 25 % z
podnikania
alebo inej činnosti spoločnosti, neexistujúfyzické osoby, ktoré majú priamy podiel
^na
hlasovacích právach spoločnosti alebo základnom imaní spoločnosti, neexistujú fyzické
osoby, ktoré majú nepriamy podiel na hlasovacích právach alebo základnom imaní
spoločnosti, spoločnosťnevydala žiadne akcie na doručiteťa, neexistujú žiadnefyzickéosobY,
itoré majú právo vymenovať, inak ustanovit' alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán,
dozorný or§án alebo kontrolný orgán alebo ktoréhokolvek ich člena, neexistujti žiadne ďalšie
flzické oroby, ktoré by mohli spoločnosť ovládať iným, ako vyššieuvedeným spÓsobom,
neexistujú žiadne fyzické osoby, ktoré majú právo na hospodárslE prospech z podnikania
oÁ, neexistujú vo vzťahu k spolOČnosti
alebo z inej činnosti spoločnosti v rozsahu najmenej 25
žiadne fyzické osoby, ktoré konajú alebo by mohli konať yo vzt'ahu k spoloČnosti v zhode
alebo spoločným postupom, žiadna z fyziclrych osób, ktoré sú členom vrcholového
manažmentu, nie je verejnýmfunkcionárom vykonávajúcimfunkciu v Slovenskej republike.
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Jediným I00 % akcionárom spoločnosti SGS Subholding BV je spoločnost' SGS SA,
spoločnosťSGS SA, je akciovou spoloěnosť, existujúca podťa zákonov Švajčiarska,so
sídlom na 1, miesto des Alpes, Ženeva, Švajěiarsko je zaregistrovaná od 6. októbia l919 pod
číslomCHE-l05.923. 438 v obihodnom registri v Ženeve. K3t.12.2019, resp. k24,1.ZÓZO
má spoločnosť v držbe 14.490 akcionárov. Žiadenakcionár nemá viac ako 25% akcií ataktiež
že akcionári, ktorí sú navzájom prepojení nevlastnia viac ako 25% (rodina August Von Finck
- spolu má 15,660Á). Spoločnosťvyhlasuje, že ku dňu 01 .07.2020 nedošlo k zmene vlastníckej
Štruktúry.Tento jediný akcionár spoločnosti SGS Subholding BV vykonáva všetky
právomoci valného zlttomaždenia ,, vo vlastníckej štruktúrenebola identifikovaná žiadna
fyzicka osoba, ktorá by mala právo na hospodárslE prospech najmenej 25 % z podnikania
alebo inej činnosti spoločnosti, neexistujú fyzické osoby, ktoré majú priamy podiel na
hlasovacích právach spoločnosti alebo základnom imaní spoločnosti, neexistujú fuzické
osoby, ktoré majú nepriamy podiel na hlasovacích právach alebo základnom imaní
spoloČnosti, spoločnosťnevydala žiadne akcie na doručiteťa, neexistujú žiadne fuzické osoby,
ktoré majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán,
dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo ktoréhokolvek ich člena, neexistujú žiadne ďalšie
fuzické osoby, ktoré by mohli spoločnosťovládať iným, ako vyššieuvedeným spósobom,
neexistujú Žiadne fyzické osoby, ktoré majú právo na hospodárslE prospech z podnikania
alebo z inej činnosti spoločnosti v rozsahu najmenej 25 oÁ, neexistujú vo vzťahu k spoločnosti
žiadne fuzické osoby, ktoré konajú alebo by mohli konať vo vzťahu k spoločnosti v zhode
alebo spoločným postupom, žiadna z fyzicbých osób, ktoré sú členom vrcholového
manaŽmentu, nie je verejnýmfunkcionárom vykonávajúcimfunkciu v Slovenskej republike.
Partner verejného sektora neuzavrel žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve.

Ak Žiadna ýzická osoba nespÍňa kritéria uvedené v ods. 1 §6a, na základe uvedeného je
sPlnený predpoklad podl'a § 6a ods. 2 z.č. 29712008 Z. z. (,,Ak žiadna fyzicka osoba

nesplňa kTitériá uvedené v odseku I písm. a), za konečných užívatel'ov výhod u tejto osoby sa
PovaŽujú Členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa
PovaŽuje Štatutárny orgón alebo členovia štatutárneho orgánu") a do registra partnerov

verejného sektora sa zapisuje ako
ktorým je konatel' spoločnosti.

XÚV štatutárny o"gán Partnera

veřejnéhó sektora,

Identifikačné údaie konečnéhoužívatel'avýhod

1.

Meno, priezvisko:
Adresa trvalého pobytu:

RNDr. Jan Chochol
Jugo slávský ch party zán:ů 67 7 l 12, B ubeneč,

160 00 Praha 6
Dátum narodenia:
26.4.1959
Štátna príslušnosť:
CZ
Označenie štatutárneho orgánu:
konateť
Spósob konania menom partnera verejného sektora:
Spoločnost' vo všetkých veciach
zastupuje konateť, a to samostatne.
Vykonávané funkcie:
nie je verejný funkcionár
Doklad overujúci totožnosť /druh dokladu/: občiansky preukaz

Partner verejného sektora nemá prokuristu.

Identifikácia koneěného uživateťa v/hod partnera verejného sektora, a to spoločnosti
SGS Czech_Republic, s.r.o., so sídlom KHájům I233l2, Stodůlky, 15500 prahá 5, Czech
RePublic, ICO 48 589 24t, Zápis v úradnom registri: Obchodný register vedený Mestským
súdom v Prahe, oddiel C, vložka číslo18205 bola vykonanáv súlade s ustanovenim 11 ods.
§
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4 zákona3t5l201,6 Z. z. a postupom podťa § 7 a nasl. Zákona čislo 29712008 Z. z. o ochrane
pred legalizáciou z trestnej ěinnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene
a doplnení niektoqých zákonov a vychádzala z dostupných dokumentov a informácií
zaobstaraných oprávnenou osobou z verejného úradnéhoregistra a listín predložených
partnerom verejného sektora ku dňu 28.07.2020.

IV. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osobavsúlade s ustanovením § 11 ods.5 písm. e)zákona vy h l a s u j e,
že pi identifikácií koneěného užívateťav}hod vo vďahu k partnerovi verejného sektora, a to
obchodnej spoločnosti SGS Czech Republic, §.r.o., so sídlom K Hájům l233l2, StodŮlky,
15500 praú 5, Czech Republic, IČO +g 58924l, Zápis vúradnom registri: Obchodný
register vedený Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka číslo18205 konala nestranne
a s odbornou starostlivosťou, zaobstaraIa si o predmetoch zápisu do registra všetky dostupné
informácie, tieto informácie vyhodnotila postupom podťa zákona číslo29712008 Z. z.
o ochrane pred legalizácíoupríjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu
aže skutočnosti uvedené vo veriíikačnomdokumente zodpovedajú ňou skutoČne
zistenému stavu ku dňu 28.07.2020.

V Košiciach, 28.07 .2020
Oprávnená osoba:

,na

č%4**41,.1 /

JUDr. Nataša Kuěerová, advokátka

rf,atsxa*"rr"",-,o
l
adyokátla
l tUD.. Nutuš. Kučerová,

l
l
ll-

ono

15
tčo:35542462

or Košice, Mlynárska

tč DpH:

Sx1o347065,t1

I

l
l
l
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