ČíslodoŽiadania : el-22436ĺ2o1 8lB
VYPIS z oBcHoDNÉHo REGISTRA
okresného sÚdu Bratislava l
k dátumu 20.02.2018
Oddiel: Sa
VloŽka číslo:3006/8
l. obchodné meno

Slovenská produkčná, a's.
ll. Sídlo

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a oľientačnéčíslo(pľíp.súpisnéčíslo):
Brečtanová 1
Názov obce: Bratislava

PSC:831

01

štát: Slovenská republika
lll. ICO: 35 843 624
lV. Deň zápisu: 18.09'2002
V. Pľávna forma: Akciová spoločnost'

Vl. Predmet podnikania (činnosti)
1. audiovízia,
2. vydávanie a rozmnoŽovanie nahraných nosičov zvukových a zvukovoobrazových

záznamov,
3. nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom aL]tora,
4. technĺckéa organizačnézabezpečenie pri výrobe filmu,
5. producentská činnost' v oblastĺ videotvorby,
6. sprostredkovatel'ská čĺnnost'voblasti obchodu, sluŽieb a výroby,
7. poradenská činnost' v predmetoch podnikania,
8. prĺeskum trhu a verejnej mienky,
9. reklamná a propagačná činnost',
'1 0.
vydávanie periodických a neperiodických publikácií,
11 . organizovanie ku ltÚ rno-spoločenských, športových podujatí a výstav,
12. organizovanie kurzov, školenĺa seminárov,
13' kÚpa tovaru na účelyjeho predaja konečnémuspotrebitel'ovi (maloobchod),
14. kÚpa tovaru na Účely jeho predaja iným prevádzkovatel'om Živnosti (vel'koobchod),
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15. činnosťekonomických a organizačných poradcov,
16. prenájom nehnutel'nostís poskytovaním iných neŽzákladných sluŽieb spojených s
prenájmom,
1 7' automatizované spracovanie údajov,
18' poskytovanie dátových sluŽieb - prevádzkovanie internetovej čitárne,
19. zhotovovanie www stránok a ich následná aktualizácia,
20. poradenská a konzultačná činnost'oblasti výpočtovej techniky vrátane systémovej
údrŽby softvéru,
21. poskytovanie softvéru _ predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,
22. návrh a optimalizácia informačných technológií v rozsahu vol'nej Živnosti,
23. registrácia internetových domén, ich správa a prevádzkovanie,
24. poskytovan ie verej n od ostu pných inform áci í,
25. administratívne, organizačnéa technické práce súvisiace s vyhl'adávaním, triedením,
spracovaním a zorad'ovaním informácií,
26' činnost' miesta uloŽenia písomnostínearchívnej povahy,
27. výroba, predaj, poŽičiavanie nosičov zvukových a zvukovo - obrazových záznamov so
sÚhlasom autora,

V!l. Štatutárny orgán: pľedstavenstvo

Funkcia: podpredseda
Meno a priezvisko: Roland Kubina
Bydlisko:
Názov utice (iného verejného priestľanstva) a oľientáčnéčĺslo(príp. súpisnéčíslo):
ŠtefanaMajera 4/8305
Názov obce: Bratislava

PSC:841 06

Štát: slovenská republika
Dátum naľodenial
Rodné číslo:-

Vznik funkcie: 24.03.201 4
Funkcia: člen
Meno a priezvisko: lng. Martin HerŽo
Bydlisko:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačnéčíslo(pľíp.súpisnéčíslo):
Valentiniánova 1 400/1 0
Názov obce: Bratislava

PSC:851 1O
Štát slovenská republika
Dátum narodenia:
Rodné číslo:-_

Vznik funkcie: 24.03.201 4
Funkcia: predseda
Meno a priezvisko: Mgr. Marcel Grega
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Bydlisko:
Názov ulice (iného verejného priestľanstva) a oľientačnéčíslo(príp. súpisnéčíslo):
Košická 4014984
Názov obce: Bratislava
PSC: 821 08

Štát: Slovenská republika
Dátum naľodenia:
Rodné čís!o:

Vznik funkcie: 24.03.201 4
Funkcia: člen predstavenstva
Meno a priezvisko: lng. Mojmír M]čoch
Bydlisko:
Názov ulice (iného verejného priestľanstva) a orientačnéčíslo(pľíp.súpisnéčíslo):
Mikulčice 478
Názov obce: Mikulčĺce
PSC:69616
Štát: cesxá republika
Dátum narodenia:
Rodné číslo:

Vznik funkcie: 23.09.201 4

Spôsob konania štatutáľneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:

V mene spoločnosti konajÚ a za spoločnost'podpisujú aspoň 2 (dvaja) členovia
predstavenstva spoločne, z toho vŽdy predseda predstavenstva alebo podpredseda
predstavenstva, pričom podpisovanĺe za spoločnost'Sa vykoná tak, Že k vytlačenému
alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkciĺ pripojí podpisujúci svoj

podpis.

Vll!. Dozorná ľada
Meno a priezvisko: Mgr' Marián Masarik
Bydlisko:
Názov ulice (iného veľejného priestranstva) a orientačnéčíslo(pľíp.súpisnéčíslo):
Pri Starej Prachárni 4
Názov obce: Bratislava

PSC:831

01

Štát: slovenská republika
Dátum narodenia:
Rodné číslo:

I

Vznik funkcie: 1 9.02.2009
:1

Meno a priezvisko: Dezider Fischer
Bydlisko:
Názov ulice (iného veľejného priestľanstva) a orientačnéčíslo(pľíp'súpisnéčísto):
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Palkovičova 217l14
Názov obce: Bratislava

PSC: 821 01
Štátslovenská republĺka

Dátum naľodenia: ^Rodné číslo:_-

Vznik funkcie: 30.06.20'14
Meno a priezvisko: Mgr. Richard Flĺmel

Bydlisko:
Názov uIice (iného veľejného pľiestľanstva) a oľientačnéčíslo(pľíp.súpisné
číslo):
Magurská 277217
Názov obce: Bratislava
PSC:831 01
štát slovenská republĺka
Dátum narodenia: _.Rodné číslo:
Vznik funkcie: 06.06.2014
!X. Výška základného imania

7 634 740,000000 EUR

X. Rozsah splatenia základného imania
7 634 740,000000 EUR
Xl. Akcie

Počeĺ200

Druh: Kmeňové
Forma: Akcia na meno
Podoba: Listinné
Menovitá hodnota: 3 32o,o0oooo EUR

Počet 21

Druh: Kmeňové
Forma: Akcĺa na meno
Podoba: Listinné
Menovitá hodnota: 331 94o,o0oooo EUR

Dalšie pľávne skutočnosti
Xll. Zlúčenie,splynutie, ľozdetenie spotočnosti
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Spoločnost' je právnym nástupcom v dÔsledku
zlÚčenia.
obchodné meno/názov:
J&T MEDIA ENTERPR|SES, a.s.

Sídlo:

ľ#::*?!i:ul'"

verejného priestľanstva) a oľientačnéčíslo(pľíp.súpisné
číslo):

Názov obce: Bratistava

PSč: 841

04

Štát: Slovenská republĺka
ICO: 36 723 To3

obchodné meno/názov:
MAG MEDIA, a.s.
Sídlo:
verejného priestranstva) a orientačnéčíslo(príp.súpisné
čísto):

ľĹl?:':'J:e,,(iného

Názov obce: Bratĺslava

PSč:831 01

Štát: Slovenská republika
!CO: 35 831 316

Xlll. lné d'alšie právne skutočnosti
1' Akciová spoločnost'bola založená bezvýzvy
na upisovanie akcĺízakladatel,skou
zmluvou zo dňa 4'9.2Oo2' Notárska zápisníca
b' ru ąąolo 2, Nz 42gl o2zo dňa 4.g.2oo2
osvedčujúcarozhodnutie zakladatel'ov o založení
akciovej spoločnosti a stanovy v zmysle
zák. č,' 5131 1991 zb' v znení noviel'
2' Zápisnica z valnéh o zhromaŽdenia zo dř.la5'3.2oo3.
3. Zápĺsnica z valného zhromaŽdenia zo
dňa 8.1o.2oo3.
4' Zápisnica z valnéh o zhromaždenia osvedčená
do notárskej zápisnice č. N 326t2oo4,
NZ 321l20o4 zo dňa 25' 11 .2oo4.
5' Zápisnica zo zasadnutia volebnej komisie pre
vol'bu člena dozornej rady zo dňa
04'09'2007' Rozhodnutie jediného ákcionára vo
forme notárskej zápisnice č. N
640412007, Nz 47877l2oo7, NCRls 47518l2OO7
zo dř-la 20.11'2Oo7 '
6' Rozhodnutie jeďné]ro akcionára spísanévo forme
ńotarsxe; zápisnice N 8865/2008, Nz
5604812008 dňa 08'12'2oo8 o zlÚčeníso
spoločnost'ou-J&T nłroin ENTERPRISES,
a.s.,
so sídlom Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislau"'
lćô, ä 6 723 7O3, zapísanou V
obchodnom registri okresného sÚdu Bratislava'l,
óáoĹl Sa, VloŽka č. 4060/8, ktorá bota
zrušená bez likvĺdácie a o zlÚčení so spoločnost'ou
nłnó ľłeolA, a.s. so sídlom
Brečtanova 1,8310'ĺ Bratislava, lČo: 3q
, zapĹanou V obchodnom registrĺ
ľ] sĺo
okresného súdu Bratislava l, oddiel Sa, VloŽka
e.'zóż\ ja,ktorá bola zrušená bez
likvĺdácie.

obchodná spoločnost'-Slovenská produkčná, a.s.,
so sídlom Brečtanova 1, 831 01
Bratislava, lČo: ss ał3 624 , zapí|sanláv obchodńo'
oddiel Sa' VloŽka č' 3006/8, sa na záll9de zmluvy Ęi.tri okresného sÚdu Bratislava
vo forme,notářskej
zápisnice č' N 8866/2008, Nz 5607512008
'lĺĘ'1spísanej
notárkou "Mgr.
Tatianou Stročinskou dňa .'"]i
'r
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t,

08'12'2008' stáva právnym nástupcom spoločnostíJ&T MEDIA ENTERPR|SEs, a.s. a
MAG MEDIA, a.s. a preberá všetky ich práva azáväzky
7. Rozhodnutie jedĺnéhoakcion ára zo dňa 19.02.2oo9.
8. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26'5'2010 vo forme notárskej zápisnice N
15012010, Nz 1876112010, NCRIs 19063/2010.
9. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N212t2o11, Nz
18981l2o11 zo dňa 25.05'2011_ zmena v spôsobe konania
1 0. Rozhodnutie jediného akcion ára zo dňa 1 5.12.2011.
11. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaŽdn ei azo dřta 24.03.2014'
12.Zápisnĺca z mimoriadneho valného zhromaŽdnei azo dňa 23'09.2014'

Výpis zo dňe '

na6

osveděovacia dotoŽka
osvedčujem' Že tento listinný
dokument vznikolzaručenou
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ods' 1 písm. a) zákona č. 3o5/2o13
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