VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
vypracovaný podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o RPVS“)

Oprávnená osoba
Obchodné meno:

Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte, spol. s r.o.

Sídlo:

Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

36 851 710

Zapísaná:

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka
č.: 48719/B

Zastúpená:

JUDr. Martin Jacko, konateľ

Partner verejného sektora
Obchodné meno:

Mercedes-Benz Slovakia s.r.o.

Sídlo:

Tuhovská 5, 831 07 Bratislava, Slovenská republika

IČ:

35 780 754

Zapísaný:

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.:
21018/B

Zastúpená:

Stephan Martin Moebius, konateľ
Florian Wedler, konateľ

Podľa § 11 ods. 5 zákona o RPVS oprávnená osoba preukazuje identifikáciu konečného
užívateľa výhod/konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora (ďalej v texte len
„KUV“).
1.

Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 ods. 4 zákona o
RPVS oprávnená osoba identifikovala KUV.

Oprávnená osoba identifikovala KUV na základe údajov a informácií získaných z
nasledovných dokumentov:
1.

Spoločenská zmluva partnera verejného sektora,

2.

Výpis z Obchodného registra partnera verejného sektora,

3.

Projekt budúcnosti – nová štruktúra skupiny,

4.

Výpis z obchodného registra spoločnosti Mercedes-Benz AG,

5.

Výpis z obchodného registra spoločnosti Daimler AG,

6.

Stanovy spoločnosti Daimler AG,

7.

Výročná správa spoločnosti Daimler AG za rok 2019,
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8.

Internetová stránka popisujúca podrobnosti akcií vydaných Daimler AG

9.

Čestné vyhlásenie

10.

Identifikačné doklady KUV

Pre účely identifikácie KUV sme vychádzali zo zákonnej definície § 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 (ďalej
v texte len „ZOL“).
1.1. Partner verejného sektora
Z preskúmavaných dokumentov vyplýva, že partner verejného sektora je spoločnosťou
s ručením obmedzeným, založenou podľa slovenského práva zakladateľskou listinou vo forme
notárskej zápisnice N218/99, Nz 214/99 napísanej dňa 25.08.1999.
Partner verejného sektora bol založený pod obchodným názvom DaimlerChrysler Automotive
Slovakia s.r.o.1, a to jediným zakladateľom - spoločnosťou Daimler Chrysler AG, so sídlom
Epplestrasse 225, Stuttgart 795 67, Spolková republika Nemecko.
Z aktuálneho výpisu z obchodného registra vyplýva, že jediným spoločníkom partnera
verejného sektora je nasledovná spoločnosť:

Spoločníci

Vklad do základného

Obchodný

imania

podiel

EUR

%

%

1.286.099,00

100,00

100,00

Mercedes-Benz AG, so sídlom Mercedesstrasse
120, Stuttgart 703 27, Spolková republika
Nemecko, zapísaná v Handelsregister B, Stuttgart
pod č.: HRB 762873 (ďalej v texte len „MercedesBenz AG“).
Práva spoločníka vyplývajúce z obchodného podielu relevantné pre účely identifikácie KUV
v súčasnosti upravuje zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ObchZ“) nasledovne:
•

Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu časť
na spoločnosti (§ 114 ods. 1 ObchZ);

•

Výška obchodného podielu sa určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému
imaniu spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje inak (§ 114 ods. 1 ObchZ).

1

Obchodné meno partnera verejného sektora do 03.12.2007.
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Zo znenia Spoločenskej zmluvy v znení platnom ku dňu vypracovania verifikačného
dokumentu vyplýva, že:
•

Základné imanie spoločnosti je 1.286.099 EUR a skladá sa z peňažných vkladov
spoločníkov:
(i)

Mercedes-Benz AG, so sídlom Mercedesstrasse 120, Stuttgart 703 27, Spolková
republika Nemecko – peňažný vklad vo výške 1.286.099 EUR (obchodný podiel:
100%)

•

Suma určená k výplate spoločníkom sa rozdelí podľa pomeru nominálnych hodnôt ich
obchodných podielov, s výnimkou prípadu, ak valné zhromaždenie rozhodne 100 %
hlasov všetkých spoločníkov spoločnosti, že suma určená k výplate spoločníkom sa
rozdelí medzi spoločníkov v inom pomere

•

Valné zhromaždenie rozhoduje o záležitostiach určených v § 125 ods. 1 a 2 OZ

•

Každých 1.000 SK (33 EUR) vkladu do základného imania predstavuje 1 hlas

•

Pre prijatie účinných rozhodnutí valného zhromaždenia je potrebná prostá väčšina
odovzdaných hlasov, ak Spoločenská zmluva alebo zákon neurčuje inak.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že partner verejného sektora je pod výlučnou kontrolou
spoločnosti Mercedes-Benz AG, ktorá na základe vlastníctva obchodného podielu má výlučný
nárok na podiel na zisku partnera verejného sektora a 100% hlasovacích práv.
1.2. Mercedes-Benz AG
Spoločnosť Mercedes-Benz AG je verejnou akciovou spoločnosťou. V rámci projektu
budúcnosti došlo k reorganizácii štruktúry skupiny Daimler. Spoločnosť Mercedes-Benz AG
spája divízie Mercedes-Benz Cars a Mercedes-Benz Vans, zatiaľ čo divízie Daimler Trucks a
Daimler Buses sa spájajú v Daimler Truck AG. Spoločnosť Daimler AG so sídlom
Mercedesstrasse

120,

Stuttgart

703

27, Spolková

republika

Nemecko,

zapísaná

v Handelsregister B, Stuttgart pod č.: HRB 19360 (ďalej v texte len „Daimler AG“) ako verejne
obchodovaná materská spoločnosť vykonáva funkcie správy, stratégie a kontroly a poskytuje
služby v rámci celej skupiny. Spoločnosť Mercedes-Benz AG je priamo 100% dcérskou
spoločnosťou spoločnosti Daimler AG.

1.3. Daimler AG
Spoločnosť Daimler AG je verejnou akciovou spoločnosťou - emitentom cenných papierov
prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu EÚ, pričom akcie spoločnosti Daimler AG sú
kótované na burzách cenných papierov vo Frankfurte a Stuttgarte.
Základné imanie spoločnosti Daimler AG je vo výške EUR 3.070.000,-, ktoré je rozdelené do
1.069.837 akcií. S každou akciou je spojený 1 hlas na výročnom zhromaždení akcionárov
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Daimler AG. Všetky akcie sú úplne splatené. Každá akcia predstavuje primeranú sumu
približne 2,87 EUR na základnom imaní.
Uznesenie valného zhromaždenia spoločnosti Daimler AG je prijaté jednoduchou väčšinou
hlasov.
Dividendy vyplatené akcionárom sú úmerné ich podielom na základnom imaní spoločnosti.
Valné zhromaždenie môže, ak to umožňuje zákon, schváliť okrem rozdelenia peňažných
dividend aj rozdeľovanie nepeňažných dividend.
1.3.1. Údaje zo zoznamu akcií Daimler AG
Trieda akcií

Kmeňové akcie na meno;
žiadne prioritné akcie

Počet akcií k 31.12.2018

1.069.837,447 akcií

Registrovaná kancelária

Stuttgart Nemecko

Symbol tiketu

DAI

Symbol tiketu Reuters

DAIGn.DE

Symbol tiketu Bloomberg

DAI: GR

Nemecké bezpečnostné identifikačné číslo 710 000
(WKN)
Symbol OTC tiketu

DDAIF

Platobný agent

Deutsche Bank AG, Frankfurt nad Mohanom

1.3.2. Akcionárska štruktúra Daimler AG2

Akcionári Daimler AG

Vlastníctvo v % základného imania (k
30.06.2020)

Kuwait investičný úrad

6,8

Renault-Nissan

3,1

Inštitucionálni investori3

51,8

Retailoví (drobní) investori

23,6

Tenaciou3 Prospect Investment Limited

9,7

BAIC Group
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Vlastnícka štruktúra Daimler AG: https://www.daimler.com/investors/share/shareholder-structure/.
Výročná správa spoločnosti Daimler AG za rok 2019 pojem „inštitucionálni investori“ bližšie nedefinuje.
Je pod ním možné rozumieť subjekty investovania, ktorých hlavný predmet činnosti si vyžaduje správu
podstatných aktív (napr. investičné fondy, poisťovne).
2
3

4

Akcie spoločnosti Daimler AG sú kótované na burzách vo Frankfurte a Stuttgarte. V roku 2018
sa v Nemecku obchodovalo v celkovom objeme 1.093 miliónov akcií (2017: 942 miliónov).
Značný počet akcií spoločnosti Daimler AG sa tiež obchoduje na mnohostranných obchodných
platformách a na mimoburzovom trhu.
Z poskytnutého čestného vyhlásenia partnera verejného sektora vyplýva, že:
▪

spoločníci partnera verejného sektora držia obchodné podiely v partnera verejného
sektora vo vlastnom mene a na vlastný účet;

▪

partner verejného sektora nemá žiadneho tichého spoločníka;

▪

poskytnuté

znenie

Spoločenskej

zmluvy

predstavuje

aktuálne

platné

znenie

Spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora;
▪

popri Spoločenskej zmluve neexistujú žiadne iné dohody, ktoré by mali vplyv na
vlastníctvo obchodných podielov, hlasovacie práva, oprávnenia menovať orgány
partnera verejného sektora či zakladali právo na podiel na zisku partnera verejného
sektora;

▪

súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je
žiaden verejný funkcionár v zmysle 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. vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike;

▪

Spoločnosť Daimler AG, so sídlom Mercedesstrasse 137, 703 27 Stuttgart, Spolková
republika Nemecko je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu EÚ a akcie spoločnosti Daimler AG sú kótované na burzách cenných
papierov vo Frankfurte a Stuttgarte;

▪

Burzové údaje pre akcie spoločnosti Daimler AG sú nasledovné: ISIN: DE0007100000,
Nemecké identifikačné číslo cenných papierov: 710000, Symbol burzy DAI, Symbol
označenia Reuters: DAIGn.DE, Bloomberg symbol tiketu: DAI:GR.

▪

Žiadna fyzická osoba nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25 %
z podnikania alebo inej činnosti partnera verejného sektora;

Na základe vyššie uvedeného sme dospeli k záveru, že žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá
uvedené v odseku 1 písm. a) ZOL. V takom prípade sa podľa § 6a odsek 2 ZOL za KUV
partnera verejného sektora považujú členovia jej vrcholového manažmentu, t. j. štatutárny
orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej
pôsobnosti štatutárneho orgán.
Konečný užívateľ výhod meno,
spĺňajúci podmienky:

pobytu,

priezvisko,

adresa

dátum

narodenia,

trvalého Verejný
štátna funkcionár

príslušnosť
Podľa § 6a ods. 2 ZOL

Stephan Martin Moebius, Panská 6, 811 01 Nie
Bratislava – mestská časť Staré mesto,
dátum

narodenia:

11.07.1960,

štátna

príslušnosť: Nemecko
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Podľa § 6a ods. 2 ZOL

Florian Wedler, Landererova 7743/6, 811 09 Nie
Bratislava – mestská časť Staré Mesto,
dátum

narodenia:

03.06.1976,

štátna

príslušnosť: Nemecko
Totožnosť konečných užívateľov výhod bola overená na základe preskúmania preukazov
totožnosti a porovnaním s údajmi zapísanými v obchodnom registri.
2.

Uvedenie vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora, ak
je ním právnická osoba

2.1. Vlastnícka štruktúra
Viď časť 1) verifikačného dokumentu. Jediným spoločníkom partnera verejného sektora je
spoločnosť Mercedes-Benz AG, ktorej jediným a priamym akcionárom je spoločnosť Daimler
AG, ktorá je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu EÚ
a akcie spoločnosti Daimler AG sú kótované na burzách cenných papierov vo Frankfurte
a Stuttgarte.
2.2. Riadiaca štruktúra
Konatelia
Vrcholný orgán riadiacej štruktúry partnera verejného sektora sú jeho konatelia. Partner
verejného sektora je zastúpený dvoma konateľmi spoločne. Ak je menovaný iba jeden konateľ,
zastupuje tento partnera verejného sektora samostatne. Jednotliví konatelia môžu byť
oslobodení na základe uznesenia valného zhromaždenie od obmedzení činiť úkony vo
vlastnom mene a alebo ako zástupcovia tretej osoby menom partnera verejného sektora.
Podľa čl. 6 Spoločenskej zmluvy, konatelia uskutočňujú úkony bežnej obchodnej činnosti
v súlade s ustanoveniami Spoločenskej zmluvy a uzneseniami valného zhromaždenia
a výboru spoločníkov. Konatelia sú volení a odvolávaní valným zhromaždením, ktoré určuje aj
ich počet. Konatelia vykonávajú svoju funkciu v súlade s Rokovacími pravidlami konateľov.
Konatelia:
Stephan Martin Moebius
Florian Wedler
Valné zhromaždenie
Valné zhromaždenie vedie spoločník, ktorého zvolia spoločníci prostou väčšinou odovzdaných
hlasov. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné ak sú na hlasovaní prítomní všetci
spoločníci oprávnení k hlasovaniu. Pre prijatie účinných rozhodnutí valného zhromaždenia je
potrebná prostá väčšina odovzdaných hlasov. Valnému zhromaždeniu je vyhradené právo
prijať štatút konateľov, tento meniť alebo zrušiť. Valné zhromaždenie má kompetencie
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vyplývajúce

z Obchodného

zákonníka.

Valné

zhromaždenie

prijíma

rozhodnutia

o záležitostiach určených v § 125 ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka.
Výbor spoločníkov
Partner verejného sektora môže mať výbor spoločníkov.
Výbor spoločníkov pozostáva z 3 členov, ktorý radí vedeniu partnera verejného sektora
a vykonáva nad ním dozor. Volí a odvoláva ich valné zhromaždenie. Voľba sa uskutoční na
obdobie do ukončenia valného zhromaždenia spoločníkov, ktoré prijíma rozhodnutie
o schválení správy činnosti výboru spoločníkov za 4 bilančný rok od zahájenia funkčného
obdobia výboru spoločníkov. V zmysle čl. 13.2 Spoločenskej zmluvy, zákonné právomoci
valného zhromaždenia, predovšetkým kompetencie a právo príkazov voči vedeniu partnerovi
verejného sektora sú v rozsahu prípustnom zo zákona prevedené na výbor spoločníkov.
Rozhodnutia spoločníkov potrebujú prostú väčšinu prítomných hlasov. Rozhodnutia výboru
spoločníkov sú prijímané na schôdzach. Rozhodnutia výboru spoločníkov potrebujú prostú
väčšinu prítomných hlasov.
V súčasnosti partner verejného sektora nemá zvolenú prokúru.
3.

Uvedenie údaja podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona o RPVS, ak o nich oprávnená
osoba má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie

Vo vlastníckej a riadiacej štruktúre partnera verejného sektora nevykonávajú funkciu žiadni
verejní funkcionári 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.
4.

V prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona o RPVS
preukázanie, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra
partnerov verejného sektora sú splnené

Neuplatňuje sa.
5.

Vyhlásenie, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú
skutočne zistenému stavu oprávnenej osoby.

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente
zodpovedajú skutočne zistenému stavu.
V Bratislave, dňa 18.07.2020
[podpísané zaručeným elektronickým podpisom]
JUDr. Martin Jacko
Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte spol. s r.o.
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Oprávnená osoba
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