ČíslodoŽiadania : el-209207l201 slB

vÝpts z oBcHoDNtHo REGIsTRA
okresného stidu Bratislava
k dátumu 28'09'2018

l

oddĺeĺ:Sa

VloŽka číslo:4795iB

!.Obchodné meno
FUN MEDTA GROUP a. s"
ll. sÍdlo

Názov ulice {iného verejného priesiľanstva) a oľĺentačné
číslo(prĺp. sĺipisnéčíslo}:
Leškova 5
Názov obce: Bratislava
P$Č: B11 04
Štát;slovenská republika

lll' IČ0:44 845 9g5
ĺV' Deň zápisu: 30.06'Ż00g
V. Pľávna forma: Akciová spoločnosť

VI' Predmet podnikania (čĺnnosti}
Í. kúpa tovaru lra účely}eho pľedaja konečnérnu spotrebitel'ovi (rnaloobchod) alebo iným
prevádzkovate l'om Živnosti (vellĺoobchod),
2. sprostredkovatel'ská čĺnnąsťv oblastĺ obchodu,
3. sp rostredkovateł'ska či nnosť v oblasti sluŽieb,
4, reklamné a marketingové sluŽby,
5, sp rostredkovatel'ská činnost' v oblastĺ výľoby,
6. oľganizovanie kultrirnych a iných spoločenských podujatí,
7. vydavatel'ská činnosť,
8. admínistratívne sluŽby,
$' prieslĺum tľhu a veĘnej mienky,
10. prenäjom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných slużieb
spojených,s prenájrnom,
11. pľenájom hnuteľných vecí,
'ĺ 2' čin nost' pod ni katel'ských' organ
izačných a ekonomických poradcov'
13. sĺużbystjvĺsiace s pľodukciou fĺlmov alebo vÍdeozáznamov a zvľkových nahrávok,

ul. štatutáľny orgáH: pred.stav€n$tvo
Funkcia: pľedseda
Meno a pľiezviskol Mgr' Rastislav Dutka
Bydlisko:
Náeov ulice (iného vereiného priestľanstva) a orientačnéčíslo{prip. súplsnéčÍsto}:
Názov obce:

Psč: _-'

Štát:slovenská republika
Dátum naľodenia:
RodnÉ ěislo: l

Vznik funkcie: 0í'07.201 7
Funkcia: člen
Meno a pľiezvisko; Ěva Drgoiiová
Bydlisko:
Názov uĺice (iného veľejného priestľanstva} a oľĺentačné
číslo(prĺp' súpisnÉčíslo}:
Názov obce:
PSCr
štát: slovęnská republika
Đátum naľodenla: ł
Rodné číslo;l

Vznik funkcio:

01 .A7

.7017

Funkcia: člen
llíĺenoa priezvisko: łíaľtĺ'n
LukáČek
Bydlisko:
Názov ulice (iného verejnélro pľiestľanstva} a oľientäćnéěíslo (príp. slipisné číslo};
Názov obce:

:

PsČ:

Štát;slovenská ľepublika
Dátum naľodenĺa:
Rodné číslo;

Vznilĺ funlĺcie: 01, 10.201 7
spÔsob konanÍa štatutárneho oľgánu v mene akciovej spoločnosti:
Za spoločnosťkonajú a podpisujrJ spolu predseda predstavenstva a Člen predsÍaven$tva
Podpisovanłe za spoločnosť sa vykoná tak, że k vyflačenému alebo napísanému názvu
spoloönosti, menám a Íunkciám podpisujrici pripoja sYoj podpis'
Vlll. Dozorná rada
2

prieaĺisko: ĺng' Martina Kyjaci' PhD.
Bydlisko:
Názov ulice {iného veľeinéhopriestranstva} a orientačnéčíslo(pľíp'sripisnó číslo):

fiłleno ą

NiŁov obce:

Psč: i

štát: slovenská ľepublika
Dáturn naľgdenia: l
Rodnĺłčíslo:

Vznik funkcie: 26.06.201 5
Meno a pľiezvisko: JUDr. Dávid Tarčák
Bydlisko;
ruäeov ulice {iného veľejného pľiestľanstvai a orientaěné č,ĺsIo(pľíp.sÚpisné číslo):
Nłłzovobce: PSČ:
štát: slovenská ľepublĺlĺa
Bátum narodenia:
Rodné čĺslo:
Vznik funkcie: 09. 11,201 6
Meno a prieĺvisko: JUĎľ. |veta Šaľanská
ülydlisko:
Názov obce: '
P.sČ:
Štát:Slovenská republika
Đátum naľodenia: ĺ
Rodné číslo:

Vznik funkcie: 01.07.2017
lX' Akcionáľ
Meno a pľiezvisko; hńgľ. Boris Kollár

Bydlisko:
Nrłzov ulĺce (iného veĘného pľiestľanstva} a orĺentačnéčĺslo(pľíp.supĺsnécĺslo):
Názov obce:
PsČ: l
Štát:slovenská republika
X.

Výška základného imania

g 000 Ü00,00CIÜ00

EuR

Xl. Rozsah splatenła zäkÍadnéhoĺmania
9 Ü00

000'00ü000 EUR

Xlĺ. Akcie

Počeťĺo00

Druft: Kmeňové
Foľma; Akcia na meno
Podoba: Llstinné
Menovĺtá hodnota: g 000,000Ü00 EUR
obmedzenie pľevodĺteľnostiakcií na men{!: Potrebný sťlhlas spoloÖnosŤi, o udelenĺ
ktorélro rozh od uje pľed$täven stvo spoločnostĺ.

Đalšie pľávne skutočnosti
Xlłl. lné d'alšie právne skutočnosti
1' spoloČnosl bola zalažená zakĺadatel'skou zrnluvou spĺsanou vo forme notárskej
zápisnice N 582/2009 Nz 2061B/20Üg zo dňa 18.06'2009 v zmysle príslušnýchustanovenĺ
z.ö. 513/1991 Zb' obchodný zákonnĺk.
2. Notáľska zápĺsnica N B70/200g, Nz 28850/20Üs zo dňa 26'08.2009 osvedčujrica
priobeh valného zhľomaŽdenia. Zmena obchodného mgna z BKPS a. S. na FUN MED|A
GROUP a, s.
3. Zápisnica zo zasadnutia dozoľnei rady zo dňa 28.09.2009' osvedčenie o pľiebehu
valného złrľomaŽdenia spĺsanévo foľme notárskej zápisnice N 1079/2009 Nz 33081i20CI9
zo dňa 29.09.2009.
4. Zápisnĺca z rokovania dozoľnej rady zo dňa 07'06'ŻÜ'ĺ0,30.06'2010
5. Zápisnica z rnlmoriadnęho vaĺnéhozhľomaŽdenia zo dňa o4.o2.2011,
6. Zápisnica z rnimoriađnehovalného zhľomażdenia zo dňa 06.03.2a127. Rozhodnutie jediného akcionáľa zo dňa 30.03.2Ü16.

Výpĺs zo dňa 28.09.2018
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