císlo doŽĺadania : el-36939 t2o18tB

výpls z oBcHoDNÉHo REGIsTRA
okresného súdu Bratislava
k dátumu 08.03.2018

l

oddĺel: Sa
VloŽka číslo:924lB
l.

obchodné meno

SchindIer výťahy a eskalátory a.s.

ll. Sídlo

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačnéčíslo(príp.súpisnéčíslo):

KaradŽičova 8
Názov obce: Bratislava

PSC:821 08

Štát:slovenská republika
lll. ICO: 31 402 828
lV. Deň zápisu: 27.09.1 995
V. Právna forma: Akciová spoločnosť

Vl. Predmet podnikania (činnosti)
1. kÚpa tovaru za Účelom jeho d'alšieho predaja konečnémuspotrebĺteľovi /maloobchod/,
alebo na Účely jeho predaja iným prevádzkovatel'om Žĺvnosti /veľkoobchod/,
2. vykonávanie revízií,skúšok, opráv, generálnych opráv a rekonštrukcií výťahov,
3. výroba, montáŽ, opravy a rekonštrukcie vyhradených zdvíhacíchzariadäní,
4' prenájom nehnuteľnostíspojený s poskytovanĺm iných neŽzákladných sluŽieb
spojených s prenájmom,
5. upratovacie sluŽby,
6. sprostredkovatel'ská cinnosť v oblastĺ obchodu,
7. sprostredkovateľská činnosťv oblasti sluŽĺeb,
8. činnosťpodnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
9. reklamné a marketingové sluŽby,
10' počítačové
sluŽby,
11. sluŽby sÚvisiace s počítačovýmspracovaním údajov,
1 2' administratívne sluŽby,
1 3. vedenie účtovníctva,
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14. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,

15. prenájom hnutel'ných vecĺ,

Vll. Statutárny orgán

:

predstavenstvo

Meno a priezvisko: Libor Lička

Bydlisko:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačnéčíslo(príp.súpisnéčíslo):
'.ł

Názov obce:
PSC:
Štát: ĺ
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
'

Vznik funkcie:

31 .07 .2011

Funkcia: člen
Meno a priezvisko: Adriana Pinkalská
Bydlisko:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačnéčíslo(príp.súpisnéčĺslo):
2łĺ

Názov obce:
PSČ:

'

Štat:

1

:

Dátum narodenia: Rodné číslo:'

Vznik funkcie: 15.12.2012
Funkcia: predseda
Meno a priezvisko: lng. Robert Riegler
Bydlisko:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačnéčíslo(príp.supisné číslo):
Názov obce:
PSC:

Štát:'

Dátum narodenia:
Rodné číslo:
,

Vznik funkcie: 25.02.2016
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:
Za spoločnost'koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja

členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie sa vykoná tak, Že k vytlačenému menu
alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
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VIll. Dozorná rada

Meno a priezvisko: Ladislav Kubík
Bydlisko:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačnéčísIo(príp.súpisnéčíslo):
Názov obce:
PSC:
Štat:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:'

:

Vznik funkcie: A1 10.2014

I
I

Meno a priezvisko: Ján Fabián
Bydlisko:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačnéčíslo(príp.súpisnéčíslo):
Názov obce:
PSČ:
Štat:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:l

Vznik funkcie:

01 .02.201 5

Meno a priezvisko: lwan Bruner
Bydlisko;
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačnéčís|o(príp.súpisnéčíslo):
Názov obce:
PSČ: t
Štat:
Dátum narodenia:
'

_

&

Vznik funkcie: 22.10.2016
lX. Akcionár

obchodné meno/názov:
SCHINAC VERWALTUNGS AG
Sĺdlo:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačnéčĺslo(príp.súpisnéčíslo):
Názov obce'
PSČ:
Štat:
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X. Výška základného imania
962 626,000000 EUR

Xl. Rozsah splatenia základného imania
962 626,000000 EUR

Xll. Akcie
Počet: 2900
Druh: Kmeňové
Forma: Akcia na meno
Podoba: Listinné
Menovitá hodnota: 331,940000 EUR
Ďalšie právne skutočnosti

Xlll. lné d'alšie právne skutočnosti
1. SpoločnosťSchindler výťahy a eskalátory a.s. so sídlom v Bratislave,

Hálkova 'l1,
vznĺkla premenou spoločnosti Schindler výt'ahy a eskalátory spol' s r.o. na akciovú
spoločnosť v zmysle ust' $ 69 zák. c.513ĺ1991 Zb. Základné imanie, všetky práva,
povinnosti a záväzky zrušenej spoločnosti Schindler výt'ahy a eskalátory spol. s r.o.
prechádzajú na spoločnosť Schindler výt'ahy a eskalátory a.s. Stanovy spoločnosti
Schindler výťahy a eskalátory a.s. v súlade s ust. s 173 zák. ć,' 513t1991 Zb. Stary spis:
Sa 1505
2. Rozhodnutie dozornej rady dňa 17.12'1998'
3. Uznesenie dozornej rady zjúna 1999 o zmene člena predstavenstva.
4. Zápisnica o Valnom zhromaŽdenízo dňa 9.3.2000.
osvedcenie o Valnom zhromaŽdení zo dňa 27 '4.2000 spísanév notárskej zápĺsnici
notárkou JUDr' AlŽbetou Juríkovou N 128/2000, Nz 130/2000.
5. Rozhodnutie dozornej rady zmĄa 2000'
6. Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 20.2'2001. Rozhodnutie valnéh o zhromaŽdenia,
pľiebeh ktoľého bol osvedčený do notárskej zápisnlce č. N 79/01, Nz 79/01 dňa

18.2.2001.
7. Rozhodnutie dozornej rady z novembra 2001 .
8. Zápisnica z valného zhromażdenia dňa 25. 6.2002.
Funkcĺa člena dozornej rady Dipl. lng' R. Jacoba zaniká dňa 25. 6.2002.
9. Zápisnica z Valného zhromaŽdenia dňa 3.6.2003, osvedčenie o Valnom zhromaŽdenĺ
zo dňa 3.6.2003 spísanénotárkou JUDr. Magdalénou ČĺŽovouN 206103, Nz 43342ĺ03'
10. Notárska zápisnica N 300/2007 Nz 3322712007 zvalného zhromażdenia spoločnosti
zo dňa 22'08.2007 - zmena sídla spoločnosti, odvolanie a menovanie dvoch členov
dozornej rady.
11. osvedčenie o priebehu valného zhromaŽdenia spoločnosti spísanévo forme notárskej
zápisnice N 22612008 Nz 27082ĺ2008 zo dňa 25.06.2008.

Strana 4

w
12.Zápi
vo forme notárskej zápisnice
č. N 143/2009, Nz
18187ĺ2;ä5xJÍľi::'ilsmaŽdenia
spísaná vo forme notárskej zápisnice

|Í;łłxr:łĚł'ä:3'ffiľ.,ł;zęr1tnia

N 389/2010

14. Rozhodnutie jediného akcionáľa zo dňa 04.05.2011
.
15. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 'l1 .06.2011
.
16. rozhodnutie jediného akcionárazodňa 01 .o2.2O12
17. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.o2.2o12.
18. Zápisnica z mimoriadného valného zhromaŽdenia zo
dňa 11 '1o'2012 vo forme
notárskej zápisnice N696/2o1 2, Nz3703 oĺ2o12.
19. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24'o4'2013.

Výpis zo dňa 08'03.2018

đ
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osveděovacia doloŽka
m, Že tento listinný dokument vznikol zaručenou konverziou z elektronickej do lĺstinnej podoby podl'a 35
$
'ĺ písm. a) zákona č. 305/2013 Z' z' o elektronickej podobe výkonu pÔsobnosti orgánov verejnej
moci a o zmene
doplnení niektorých zákonov (zákon o e_Governmente) v znení neskoršíchpredpisov a podl'a vyhlášky Ministerstva

nancií Slovenskej republiky č.275l2o14 Z. z. o zaručenej konverzii.
listov 5, Počet neprázdnych strán 5, Formát papiera Formát papiera A4
Dokument obsahuje prostriedky autorizácie alebo časovúpečiatku'
Stav autorizácie nie je moŽné zistiť

Čas autorizácie 8.3.2018 15:13:02
Cas overenia autorizácie 08.03.2018 15:13
Miesto autorizácĺe: nezĺstené
ldentifikátor Ministerstvo spravodlivosti

sR - l.CA Qualified CA/RSA

0712015 -

00Ac718c

Zastupujúca: nie
Mandát: nie
Stav časovej pečiatky: nie je moŽné zistiť
Čas vystavenia časovej pečiatky: 8.3'2o'ĺ8 15:13:04
Vydavatel'časovej pečiatky Time Stamp Authority
Čas overenia časovej pečiatky: 08'03'2o18 15:13

'| -

SNCA2 - 6867

Evidenčnéčíslozáznamu o zaručenej konverzii: 25212018
Dátum a čas vykonania zaručenej konverzie; 08.03.2018 15:13
Hodnota elektronického odtlačku pÔvodného elektronického dokumentu:
c1 8f934b3240f7 672648f8c64e3366a9 1 d776d029d a7 e7 435c1bcdd 1 Bga4ffd
Funkcia poużitá pre výpočet eĺektronického odtlačku: sHA-256

1

lCo , Názov právnickejosoby Bauer Stanislav JUDr., KaradŽičova }tA,82108 Bratislava

'

Zaručenúkonverziu vykonal:

I

(
1

Pečiatka a podpis:

,

Zamestnanec poverený notárom

