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A. Schéma konsolidovaného celku 

B. Zoznam akcionárov právnickej osoby zahrnutej do konsolidovaného celku

P. č. Obchodné meno alebo meno a priezvisko Sídlo alebo adresa
trvalého pobytu

IČO alebo dátum
narodenia Podiel na ZI v % Podiel na hlasovacích 

právach v %
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C. Osoby s kvalifikovanou účas�ou

1. Právnická osoba je kontrolovaná pod¾a § 138 ods. 6 až 12 zákona č. 566/2001 Z. z. týmito osobami alebo
osobami konajúcimi v zhode:

IČO/ dátum
narodenia

Obchodné meno právnickej osoby
alebo meno a priezvisko fyzickej

osoby
Podiel v % Druh podielu1) Iné2)

2. Podiel osôb na základnom imaní právnickej osoby alebo podiel na hlasovacích právach právnickej osoby je
najmenej 10 % a tieto osoby nie sú osobami kontrolujúcimi právnickú osobu pod¾a § 138 ods. 6 až 12 zákona
č. 566/2001 Z. z.

IČO/ dátum
narodenia

Obchodné meno právnickej osoby
alebo meno a priezvisko fyzickej

osoby
Podiel v % Druh podielu1) Iné2)

3. Podiel osôb na základnom imaní právnickej osoby alebo podiel na hlasovacích právach právnickej osoby je
menší než 10 % a tieto osoby nie sú osobami kontrolujúcimi právnickú osobu pod¾a § 138 ods. 6 až 12 zákona
č. 566/2001 Z. z., ale sú osobami s kvalifikovanou účas�ou na tejto právnickej osobe.

IČO/ dátum
narodenia

Obchodné meno právnickej osoby
alebo meno a priezvisko fyzickej

osoby
Podiel v % Druh podielu1) Iné2)

D. Osoby v skupine s úzkymi väzbami

1. Osoby kontrolované právnickou osobou pod¾a § 138 ods. 6 až 12 zákona č. 566/2001 Z. z.

IČO Obchodné meno právnickej osoby Podiel v % Druh podielu1) Iné2)
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2. Osoby, na ktorých podiel právnickej osoby na základnom imaní alebo na hlasovacích právach dosahuje
najmenej 20 % a ktoré nie sú súčasne touto právnickou osobou kontrolované pod¾a § 138 ods. 6 až 12 zákona
č. 566/2001 Z. z.

IČO Obchodné meno právnickej osoby Podiel v % Druh podielu1) Iné2)

3. Osoby, na ktorých podiel právnickej osoby na základnom imaní alebo na hlasovacích právach je menší ako
20 % a ktoré nie sú súčasne touto právnickou osobou kontrolované pod¾a § 138 ods. 6 až 12 zákona
č. 566/2001 Z. z.

IČO Obchodné meno právnickej osoby Podiel v % Druh podielu1) Iné2)

E. Personálne obsadenie a jeho zmeny

Obchodné meno právnickej osoby zahrnutej do konsolidovaného celku:

1. Štatutárny orgán3)

Meno a priezvisko Titul Adresa trvalého pobytu
Vo funkcii4)

Kontakt5)
od do

2. Dozorná rada

Meno a priezvisko Titul Adresa trvalého pobytu
Vo funkcii4)

Kontakt5)
od do
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3. Vedúci zamestnanci

Meno a priezvisko Titul Adresa trvalého pobytu
Vo funkcii4) Zodpovednos�6) Kontakt5)
od do

4. Osoba zodpovedná za výkon vnútornej kontroly

Meno a priezvisko Titul Adresa trvalého pobytu
Vo funkcii4)

Kontakt5)
od do

5. Prokuristi

Meno a priezvisko Titul Adresa trvalého pobytu
Vo funkcii4)

Kontakt5)
od do

Použité skratky:
P. č. — poradové číslo,
ZI    — základné imanie.

Poznámky:
IČO — uvedie sa identifikačné číslo právnickej osoby.
1) Uvedie sa P pre priamy podiel alebo N pre nepriamy podiel.
2) Ak kontrola nespočíva v držaní podielu pod¾a § 8 písm. h) bodu 1 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch

a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch), údaje v stĺpcoch
„podiel v %“ a „druh podielu“ sa nevyplnia a do stĺpca „Iné“ sa uvedie typ kontroly pod¾a § 8 písm. h) bodov 2
až 4 zákona č. 566/2001 Z. z.

3) Pri zahraničnom obchodníkovi s cennými papiermi sa uvedú údaje za vedúceho pobočky a jeho zástupcu.
4) Dátum sa uvedie vo formáte deň.mesiac.rok (dd.mm.rrrr).
5) Uvedie sa telefónne číslo, číslo faxu a adresa elektronickej pošty.
6) Uvedie sa oblas�, za ktorú je vedúci zamestnanec zodpovedný. 
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Vysvetlivky:
Údaje o akcionároch sa uvádzajú pod¾a stavu akcionárov k 31. decembru roka predchádzajúcemu roku

vyhotovenia preh¾adu v členení pod¾a jednotlivých členov konsolidovaného celku.
Akcionári vlastniaci najmenej 5 % akcií alebo akcionári majúci najmenej 5-percentný podiel na hlasovacích

právach sa uvádzajú menovite.

Akcionári vlastniaci menej ako 5 % akcií alebo akcionári majúci podiel na hlasovacích právach menší ako 5 %
sa uvádzajú spoločne ako „drobní akcionári“.

Pri údajoch o skupinách s úzkymi väzbami sa uvádzajú údaje o skupine s úzkymi väzbami, ku ktorej patrí aj
akcionár s kvalifikovanou účas�ou na právnickej osobe alebo ku ktorej patrí zahraničná právnická osoba.

Pri obchodníkovi s cennými papiermi, ktorý je bankou, sa uvádzajú zmeny vo vz�ahu k členom predstavenstva,
členom dozornej rady, vedúcim zamestnancom a zamestnancom zodpovedným za výkon kontroly len za výkon
činností súvisiacich s poskytovaním investičných služieb.

Pri pobočke zahraničného obchodníka s cennými papiermi sa uvádzajú zmeny vo funkcii vedúceho organizačnej
zložky, jeho zástupcu a vedúcich zamestnancov.

Pri subkonsolidovanom celku sa údaje uvádzajú rovnako za subkonsolidovaný celok.

Údaje sa uvádzajú za každého člena konsolidovaného celku alebo subkonsolidovaného celku samostatne.
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