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Obchodné meno doplnkovej dôchodkovej spoločnosti Identifikačný kód

Stav ku dňu

Základné údaje o DDS
č. r.

a b 1
Sídlo DDS
Ulica a číslo 1
Poštové smerovacie číslo a obec 2
Štát 3
Korešpondenčná adresa DDS
Ulica a číslo 4
Poštové smerovacie číslo a obec 5
Telekomunikačné spojenie
Číslo telefónu 6
Číslo faxu 7
E-mailová adresa 8
Akcie
Zaknihované akcie na meno (celková hodnota) 9
    z toho: kmeňové akcie (počet, menovitá hodnota)            10
                prioritné akcie (počet, menovitá hodnota) 11
                zamestnanecké akcie (počet, menovitá hodnota) 12
ISIN akcií: 13
IČE akcií: 14
Iné
Predmet činnosti 15
Vykonávané činnosti 16
Evidenčný počet zamestnancov 17
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Obchodné meno doplnkovej dôchodkovej spoločnosti Identifikačný kód

Stav ku dňu

Člen štatutárneho orgánu DDS

Č. r. Meno a priezvisko Funkcia Dátum nástupu do funkcie Číslo telefónu

a 1 2 3 4
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Obchodné meno doplnkovej dôchodkovej spoločnosti Identifikačný kód

Stav ku dňu

Člen dozornej rady DDS
Č. r. Meno a priezvisko Funkcia Dátum nástupu do funkcie Zamestnávateľ Číslo telefónu

a 1 2 3 4 5
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Obchodné meno doplnkovej dôchodkovej spoločnosti Identifikačný kód

Stav ku dňu

Vedúci zamestnanec DDS
Č. r. Meno a priezvisko Funkcia Dátum nástupu do funkcie Zamestnávateľ Číslo telefónu

a 1 2 3 4 5
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Obchodné meno doplnkovej dôchodkovej spoločnosti Identifikačný kód

Stav ku dňu

Prokurista DDS
Č. r. Meno a priezvisko Funkcia Dátum nástupu do funkcie Číslo telefónu

a 1 2 3 4
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Obchodné meno doplnkovej dôchodkovej spoločnosti Identifikačný kód

Stav ku dňu

Zodpovedný zamestnanec DDS 
Č. r. Meno a priezvisko Funkcia Dátum nástupu do funkcie Číslo telefónu

a 1 2 3 4
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Obchodné meno doplnkovej dôchodkovej spoločnosti Identifikačný kód

Stav ku dňu

Akcionári DDS s podielom nad 1 % upísaného základného imania
Vlastnený Podiel hodnoty 

Pora- Názov akcionára, právna forma, sídlo / IČO Hlavný Výška Celková podiel vlastnených
dové meno a priezvisko akcionára, trvalý pobyt akcionára/ predmet základného hodnota na upísanom  akcií
číslo r. č./ činnosti imania vlastnených základnom k základnému

dátum akcionára akcionára akcií DDS imaní DDS imaniu akcionára
narodenia (tis. eur) (tis. eur) (%) (%)

1 2 3 4 5 6 7

Domáci akcionári s podielom do 1 % (vrátane) spolu X X X X
Zahraniční akcionári s podielom do 1 % (vrátane) spolu X X X X
Základné imanie SPOLU X X X X
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Obchodné meno doplnkovej dôchodkovej spoločnosti Identifikačný kód

Stav ku dňu

Dátum schválenia

Dátum schválenia

Dátum schválenia

Dds (KL) 34-02

Popis zmeny

Zmeny v pravidlách činnosti – zmeny vnútorných predpisov riadenia a postupov činnosti DDS       
v porovnaní s tým, ako boli predložené v konaní o udelenie povolenia na vznik a činnosť DDS       

Organizačné predpoklady – zmeny v organizačných predpokladoch v porovnaní 
s tým, ako boli predložené v konaní o udelenie povolenia na vznik a činnosť DDS

Popis zmeny
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Technická pripravenosť – zmeny vo vecných a technických predpokladoch v porovnaní 
s tým, ako boli predložené v konaní o udelenie povolenia na vznik a činnosť DDS

Popis zmeny
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Obchodné meno doplnkovej dôchodkovej spoločnosti Identifikačný kód

Stav ku dňu

IČO/r. č. Obchodné meno  právnickej osoby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby Podiel
v %

Druh
podielu Iné

Kmeňový list doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

Skupina s úzkymi väzbami podľa § 8 písm. e) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a iných investičných službách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)

Osoby s kvalifikovanou účasťou na DDS podľa § 23 ods. 1 písm. c) zákona 
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Obchodné meno doplnkovej dôchodkovej spoločnosti Identifikačný kód

Stav ku dňu

Grafické znázornenie organizačnej štruktúry DDS
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Obchodné meno doplnkovej dôchodkovej spoločnosti Identifikačný kód 

Stav ku dňu 

Informácie o cudzích zdrojoch DDS

Položka č. r. Hodnota 
v tis. eur

a b 1
DLHODOBÉ ZDROJE  1
Dlhodobé úvery 2
  v tom:  bankové úvery 2a
              dlhodobé podriadené dlhy 2b
              dlhodobé úvery od iných právnických osôb bez záväzku podriadenosti 2c
Ostatné dlhodobé záväzky 3
  v tom:  dlhodobé zmenky na úhradu 3a
              emitované dlhopisy 3b
              ostatné dlhodobé záväzky 3c
KRÁTKODOBÉ ZDROJE 4
Krátkodobé úvery 5
  v tom:  bankové úvery 5a
               krátkodobé podriadené dlhy 5b
               krátkodobé úvery od iných právnických osôb bez záväzku podriadenosti 5c
Ostatné krátkodobé záväzky 6
  v tom:  krátkodobé  zmenky na úhradu 6a
              emitované krátkodobé cenné papiere okrem zmeniek 6b
              záväzky z obchodného styku 6c
              ostatné krátkodobé záväzky 6d
SPOLU 7

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz

Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz

Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala

Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala
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