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1. Identifikácia emitenta a CP prijatých na obchodovanie na regulovanom
trhu
Obchodné meno emitenta:

Pro Partners Holding, a.s.

Sídlo:

Malý trh 2/A,
Bratislava 811 08

IČO:

47 257 521

Deň zápisu:

24.04.2015

Právna forma:

Akciová spoločnosť

Základné imanie:

10 056 942,91 EUR

Zápis v OR:

vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa,
vložka: 6132/B

(ďalej len „Spoločnosť“)
Emitované cenné papiere:

dlhopis na doručiteľa v zaknihovanej podobe

Názov cenného papiera:

Pro Partners Holding III

ISIN:

SK4120010729 séria 01

Dátum vydania:

11.5.2015

Dátum splatnosti:

11.5.2018

Dátum prijatia na BCPB:

6.11.2015

Výnos:

pevný vo výške 4,50% p.a., vyplácaný ročne, Act/365

Menovitá hodnota:

1 000,00 EUR

Celkový počet upísaných CP:

30 000 ks
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1. História Spoločnosti
Spoločnosť vznikla splynutím spoločností Pro Partners Holding, a.s. (IČO:
35 831 014) a Pro Partners Asset Management, a.s. (IČO: 31 562 591) na základe zmluvy
o splynutí zo dňa 16.04.2015 (notárska zápisnica: 12828/2015, spisová značka: 232/2015 zo
dňa 16.04.2015). Dňa 24.04.2015 bola novovzniknutá spoločnosť zaregistrovaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 6132/B. Spoločnosť
bola založená podľa slovenského práva ako akciová spoločnosť na dobu neurčitú.

2. Údaje o predmete činnosti
Spoločnosť predstavuje materskú spoločnosť holdingu. Zaoberá sa najmä riadiacou,
koordinačnou a kontrolnou činnosťou. Okrem týchto činností sa venuje získavaniu externých
zdrojov financovania pre financovanie podnikateľských aktivít Skupiny ako celku
prostredníctvom čerpania úverov z bankových inštitúcií, prijímania pôžičiek, vydávania
zmeniek či emitovania dlhopisov. Takto získané finančné prostriedky Spoločnosť podľa
potreby poskytuje vo forme úverov a pôžičiek spoločnostiam Skupiny, financuje nové
investičné projekty alebo využíva na refinancovanie súčasne využívaného dlhového
financovania. Spoločnosť takisto zastrešuje projekty v oblasti private equity a činnosti
v oblastiach projektového financovania, obchodovania s nehnuteľnosťami vrátane ich
prenajímania, správy a vymáhania pohľadávok, venture a mezanínového kapitálu.
V neposlednej rade je Spoločnosť zodpovedná za tvorbu strategických plánov, celkový
rozvoj Skupiny a jej expanziu na zahraničné trhy.
Spoločnosť je právnickou osobou založenou za účelom podnikania. Predmet podnikania je
uvedený v článku 5. ČLÁNKU VI. zmluvy v notárskej zápisnici: N 232/2015, Nz 12828/2015.
Predmetom podnikania Spoločnosti je:
I.

vypracovanie územnoplánovacích podkladov a územno-plánovacej dokumentácie
a dokumentácií zadania a projekty všetkých druhov stavieb

II.

konzultačná a poradenská činnosť v oblasti poľnohospodárstva a investičnej
výstavby

III.

obchodná a sprostredkovateľská činnosť mimo riadnej predajne v oblasti
stavebníctva

IV.

inžinierska činnosť

V.

činnosť účtovných a ekonomických poradcov

VI.

vedenie účtovníctva

VII.

prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich regenerácii –
prevádzkovanie sauny

VIII.

sprostredkovanie kultúrnych a športových podujatí

IX.

kopírovacie a rozmnožovacie služby

X.

kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu
voľnej živnosti
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XI.

kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej
živnosti

XII.

prenájom nehnuteľností

XIII.

prenájom motorových vozidiel

XIV.

prenájom kancelárskych strojov a zariadení

XV.

poskytovanie pôžičiek nebankovým spôsobom

XVI.

faktoring a forfaiting

XVII.

činnosť organizačných poradcov

XVIII. sprostredkovanie obchodu, reklamy, výroby a služieb
XIX.

poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu

XX.

reklamná, inzertná a propagačná činnosť

XXI.

prekladateľské služby

XXII.

prieskum trhu

XXIII. vzdelávacia činnosť v oblasti obchodu
XXIV. ekonomické a organizačné poradenstvo
XXV. prenájom strojov a prístrojov
XXVI. obstarávateľská činnosť spojená s prenájmom nehnuteľností
XXVII. prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
XXVIII. nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
XXIX. poradenská, konzultačná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
a služieb v rozsahu voľnej živnosti

3. Vlastnícka štruktúra Spoločnosti
Druh akcií: kmeňové, listinné, akcie na meno
Menovitá hodnota a počet akcií:
100 000,00 EUR
á
100 ks
33,19 EUR

á

158 ks

3,31 EUR

á

15 619 ks

Štruktúra akcionárov Spoločnosti bola k 31.12.2015 nasledovná:

PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED
fyzické a právnické osoby
Spolu

Podiel na ZI
EUR
%
10 000 000,00 99,43
56 942,91 0,57
10 56 942, 91
100

Hlasovacie práva
%
99,43
0,57
100
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Podiel akcionárov na hlasovacích právach zodpovedá podielu akcionárov na
základnom imaní Spoločnosti. Väčšinovým akcionárom Spoločnosti je PRO PARTNERS
HOLDING (CYPRUS) LIMITED so sídlom 40 Damanos, Limassol 3100, Cyprus, zapísaná
v Oddelení registra spoločností a likvidátora Ministerstva Obchodu, priemyslu a cestovného
ruchu Cyperskej republiky s registračným číslom spoločnosti HE 149 424, ktorá bola
založená podľa cyperského práva. Jedinými akcionármi spoločnosti PRO PARTNERS
HOLDING (CYPRUS) LIMITED sú Ing. Rastislav Danišek, Ing. Róbert Bartek a Ing. Miroslav
Vester. Ing. Rastislav Danišek je zároveň predsedom dozornej rady Spoločnosti a Ing.
Róbert Bartek a Ing. Miroslav Vester sú členmi dozornej rady Spoločnosti a teda dohliadajú
na výkon pôsobnosti predstavenstva ako aj na samotné uskutočňovanie podnikateľských
aktivít Spoločnosti. Spoločnosť PRO PARTNERS HOLDING (CYPRUS) LIMITED pôsobí
výlučne ako holdingová spoločnosť, t.j. pôsobí za účelom držania akcií v dcérskej spoločnosti
a zároveň nevykonáva žiadnu obchodnú či podnikateľskú činnosť. PRO PARTNERS
HOLDING (CYPRUS) LIMITED takisto nevykonáva žiadne operácie s finančnými aktívami.
Zvyšných 0,57% akcií je držaných slovenskými fyzickými a právnickými osobami.

4. Zoznam členov riadiaceho a dozorného orgánu Spoločnosti v roku 2015
Spoločnosť je akciovou spoločnosťou založenou a existujúcou podľa právnych
predpisov Slovenskej republiky. Riadiacim orgánom Spoločnosti je predstavenstvo a
dozorným orgánom Spoločnosti je dozorná rada.

Členovia riadiacich a dozorných orgánov
Predstavenstvo Spoločnosti
Predstavenstvo je štatutárnym orgánom Spoločnosti. Je oprávnené konať v mene
Spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje Spoločnosť voči tretím osobám, v konaní pred
súdom a pred inými orgánmi. V mene spoločnosti je každý člen predstavenstva oprávnený
konať samostatne. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých
záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi alebo stanovami vyhradené do
pôsobnosti iných orgánov spoločnosti. Predstavenstvo vykonáva obchodné vedenie
spoločnosti a zabezpečuje všetky jej prevádzkové a organizačné záležitosti. Predstavenstvo
je povinné zabezpečiť riadne vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie,
obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti, okrem iného predkladá valnému
zhromaždeniu na schválenie riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu
účtovnú závierku, návrh na rozdelenie vytvoreného zisku, vrátane určenia výšky, spôsobu a
miesta vyplatenia dividend a návrh na úhradu strát. Predstavenstvo tiež zvoláva valné
zhromaždenie Spoločnosti.
Členmi predstavenstva Spoločnosti sú:
Ing. Tomáš Zedníček

člen predstavenstva od 24.4.2015

Petr Matovič

člen predstavenstva od 24.4.2015

Ing. Vanda Vránska

členka predstavenstva od 24.4.2015

Pracovná kontaktná adresa členov predstavenstva Spoločnosti je Malý trh 2/A, 811 08
Bratislava, Slovenská republika.
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Dozorná rada Spoločnosti
Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom Spoločnosti. Dohliada na výkon
pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti Spoločnosti. V
prípadoch uvedených v § 196a Obchodného zákonníka dáva predchádzajúci súhlas
predstavenstvu k uzavretiu príslušných zmlúv. Dozorná rada overuje postupy vo veciach
Spoločnosti a je oprávnená kedykoľvek nahliadať do účtovných dokladov, spisov a
záznamov týkajúcich sa činnosti Spoločnosti a zisťovať stav Spoločnosti. Dozorná rada
preskúmava účtovné závierky, ktoré je Spoločnosť povinná vyhotovovať podľa osobitného
predpisu, a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát a je povinná podať o výsledku
preskúmania správu valnému zhromaždeniu. V prípade zistenia závažných nedostatkov v
hospodárení a v iných prípadoch, ak to vyžadujú záujmy Spoločnosti, zvoláva dozorná rada
valné zhromaždenie.
Dozorná rada má troch členov. Dozorná rada udeľuje predchádzajúci súhlas v prípadoch
ustanovených v Obchodnom zákonníku a stanovách Spoločnosti.
Dozorná rada je zložená z nasledujúcich členov:
Ing. Rastislav Danišek:

predseda dozornej rady od 24.4.2015

Ing. Róbert Bartek:

člen dozornej rady od 24.4.2015

Ing. Miroslav Vester:

člen dozornej rady od 24.4.2015

Pracovná kontaktná adresa všetkých členov dozornej rady je Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava,
Slovenská republika.
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5. Správa o stave, vývoji a činnosti spoločnosti za rok 2015
Náležitosti podľa ustanovenia § 20 ods. 1 zákona o účtovníctve:
a) vývoj Spoločnosti, stav, v ktorom sa nachádza
Spoločnosť Pro Partners Holding, a.s. vykázala v účtovnom období 2015 výsledok
hospodárenia v celkovej výške 2.586.797,- EUR. Spoločnosť, ktorá vykonáva manažérskoservisné služby utŕžila tržby predovšetkým z predaja cenných papierov ako aj z poskytovania
poradenských služieb a služieb týkajúcich sa účtovníctva v rámci Skupiny. Svoje služby
realizovala výsostne na území Slovenskej republiky.
b) udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za
ktoré je vyhotovená výročná správa
Po skončení účtovného obdobia nastali udalosti osobitného významu, ktoré sú bližšie
popísané v poznámkach (písm. M), k účtovnej závierke zostavenej k 31.12.2015.
c) predpokladaný budúci vývoj Spoločnosti
Po 31.12.2015 bude spoločnosť Pro Partners Holding, a.s. aj naďalej analyzovať
možnosti rozvoja svojich podnikateľských aktivít s ohľadom na stav trhových podmienok na
Slovensku, ako aj v krajinách CEE regiónu s cieľom posilňovania postavenia na domácom
trhu, ale najmä expanzie na zahraničné trhy. Spoločnosť sa bude aj naďalej sústreďovať na
podporu investičných aktivít Skupiny. Týmto spôsobom sa bude snažiť napĺňať stanovené
ciele svojho strategického plánu rozvoja, resp. celkového rozvoja spoločností Skupiny.
d) náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja
Spoločnosť nevynaložila v sledovanom období žiadne finančné prostriedky na
výskum a vývoj.
e) nadobudnutie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií,
dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky podľa §
22
Spoločnosť nadobúdala vlastné akcie, ktoré bezprostredne po nadobudnutí
odpredala. Nadobudnutie vlastných akcií súviselo s procesom splynutia spoločností Pro
Partners Holding, a.s. (IČO: 35 831 014) a Pro Partners Asset Management, a.s. (IČO:
31 562 591) na základe zmluvy o splynutí zo dňa 24.04.2015 (rozhodným dňom pre účely
účtovníctva sa považuje 1. január 2015). Spoločnosť nenadobúdala dočasné listy obchodné
podiely materskej účtovnej jednotky podľa § 22.
f) návrh na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty
Spoločnosť dosiahla za rok 2015 zisk vo výške 2.586.797,- EUR, ktorý navrhuje
prideliť do základného rezervného fondu vo výške 10% čistého zisku a zvyšok preúčtovať na
nerozdelený zisk minulých rokov.
g) údaje požadované podľa osobitných predpisov
Spoločnosti nevyplýva povinnosť zverejniť údaje podľa osobitných predpisov.
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h) informácia o existencii / neexistencii organizačnej zložky účtovnej jednotky
v zahraničí
Spoločnosť nemá žiadnu organizačnú zložku v zahraničí.
Náležitosti podľa ustanovenia § 20 ods. 5 zákona o účtovníctve:
Systém riadenia rizík je ponímaný ako komplexný a jeho fungovanie je pod dohľadom
predstavenstva, vrcholového manažmentu, dozornej rady a ostatných zodpovedných
zamestnancov. Základným cieľom riadenia rizík Spoločnosti je maximalizácia výnosu vo
vzťahu k podstupovanému riziku pri zohľadnení jej rizikového profilu, za pomoci činností
smerujúcich k minimalizácii rizík.
Vedenie Spoločnosti schvaľuje limity rizika podľa jednotlivých projektov, pričom sa
jednotlivé limity rizika aktualizujú na pravidelnej báze. V prípade významných
a neočakávaných trhových zmien sa posudzujú jednotlivé riziká tak, aby bol zabezpečený ich
minimálny dopad na hospodársky výsledok Spoločnosti.
Vzhľadom na to, že sa Spoločnosť pohybuje v oblasti private equity investícií, je aj
riadenie rizík prispôsobené tomuto typu podnikania.
Operačné riziká sa identifikujú v Spoločnosti pri všetkých projektoch, jednotlivých
procesoch a informačných systémoch. Tieto riziká sa pravidelne monitorujú osobami na to
určenými a zodpovednými, najmä projektovými manažérmi, ktorý majú skúsenosti s riadením
projektov v danej oblasti podnikateľskej aktivity. V spoločnosti sa na pravidelnej báze
uskutočňujú manažérske porady, na ktorých sa pravidelne oboznamuje s prebiehajúcimi a
pripravovanými projektami a v tejto súvislosti sa informuje o miere operačného rizika. Týchto
porád sa zúčastňujú vybraní zamestnanci, zloženie tvoria investiční manažéri, analytici,
projektoví manažéri, v určitých prípadoch sú ad-hoc pozývaní aj špecialisti z odboru, ktorého
sa daný projekt týka. Všetci zúčastnení sa relevantne vyjadria k problematike, navrhnú svoje
postrehy a riešenia a následne sa rozhoduje o konkrétnych opatreniach a činnostiach
slúžiacim na zmiernenie operačného rizika, ktoré sa budú aplikovať v praxi.
Trhovým rizikám sa kontinuálne venuje pozornosť a sú monitorované primárne
analytickým oddelením v prípade potreby v spolupráci s právnym oddelením. Spoločnosť na
pravidelnej báze sleduje a vyhodnocuje svoje projektové pozície (ako aktuálne pôsobiace tak
aj pripravované projekty) a v prípade zvýšenia trhového rizika prijíma opatrenia vedúce k ich
minimalizácii. V počiatočnej fáze projektov sa spoločnosť snaží diverzifikovať svoje investície
tak, aby nebola výsostne odkázaná alebo závislá len na jednom či dvoch segmentoch.
Úverové riziká sa riešia na úrovni finančného manažmentu a akcionárov s tým, že pri
každom úvere sa berie do úvahy kolaterál, ktorým sa ručí za daný úver.
Čo sa týka devízových rizík, samotná spoločnosť Pro Partners Holding, a.s. investuje
aktuálne výsostne na Slovensku v eurách a zisky z týchto investícii sa vyplácajú tiež v
eurách. Toto riziko bude musieť Spoločnosť posudzovať a vykonať úkony k zamedzeniu strát
v prípade úspešnej expanzie ma zahraničné trhy, trhy CEE regiónu, resp. vytvorenia
organizačných zložiek / zložky v niektorej z krajín v tomto regióne. Spoločnosť nevykonáva
obchody, pri ktorých by používala zabezpečovacie deriváty.
V nasledujúcej časti sú uvedené najvýznamnejšie riziká ktorým je Spoločnosť
vystavená, ktorým podlieha jej podnikateľská a investičná činnosť. Riziká vyplývajúce
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z činnosti Spoločnosti sú spojené najmä s faktormi vplývajúcimi na samotný výkon
podnikateľskej a investičnej činnosti, ktoré sa vzťahujú na vývoj ekonomických a
prevádzkových výsledkov jednotlivých investičných projektov.
Riziká vzťahujúce sa k Spoločnosti (ale aj Skupine) zahŕňajú predovšetkým
nasledujúce rizikové faktory:
a) Kreditné riziko
Kreditné riziko predstavuje najvýznamnejšie riziko, ktorému je samotná Spoločnosť
vystavená z pohľadu alokácie finančných prostriedkov pri uskutočňovaní svojich
podnikateľských aktivít. Jedná sa o prípad, keď zmluvné strany nesplnia svoje záväzky
voči Spoločnosti vyplývajúce z finančných alebo obchodných vzťahov s ním uzavretých a
teda môže dôjsť k situácii kedy Spoločnosť utŕži stratu.
b) Riziko likvidity
Krátkodobý nedostatok likvidných prostriedkov, ktorý je zapríčinený rôznou
splatnosťou aktív a pasív, ich rozdielnou štruktúrou, predstavuje riziko likvidity.
Spoločnosť v takejto situácii nedisponuje dostatočným množstvom finančných
prostriedkov potrebných na úhradu splatných záväzkov. Spoločnosť má voči tomuto
rizikovému faktoru zavedené interné princípy s dôrazom na minimalizovanie takýchto
strát, ako sú napr. udržiavanie dostatočnej výšky vysoko likvidných obežných aktív
a taktiež tým, že má k dispozícii dostatočné vysokú sumu komitovaných bankových
obchodných úverov. Likvidita, ktorá vyjadruje ľahký prístup k finančným prostriedkom, má
významný vplyv na financovanie podnikateľských aktivít Spoločnosti.
c) Riziko úniku informácií
Zamestnancami Spoločnosti sú aj osoby, ktorých činnosť sa úzko dotýka
vyhľadávania, identifikácie a analyzovania nových investičných príležitostí ako aj
samotnej tvorby a realizácie strategického plánu, ktorým sa určuje celkové smerovanie
Spoločnosti. Pokiaľ by došlo k úniku dôverných informácii o Spoločnosti alebo celej
Skupine, mohlo by dôjsť k negatívnym dopadom na jej fungovanie alebo ku zhoršeniu
trhového postavenia, čo by mohlo vyústiť k zhoršeniu celkových finančných výsledkov.
d) Hospodárska situácia v regióne
Nakoľko Spoločnosť expanduje/má intenciu expandovať aj na zahraničné trhy v rámci
regiónu strednej a východnej Európy (CEE), hospodárska situácia v regióne priamo
ovplyvňuje hospodárske výsledky spoločností v ňom pôsobiacich. Spoločnosť/Skupina
preto nemôže vylúčiť, že v prípade zhoršenia hospodárskych podmienok v krajinách
strednej a východnej Európy nedôjde k väčším alebo menším negatívnym dopadom na
hospodárenie Spoločnosti/Skupiny. Situáciu ovplyvňuje okrem iného výška úrokových
sadzieb či inflácia. Zisky spoločností, tempo hospodárskeho rastu, medzinárodné, ale aj
vnútroštátne toky kapitálu či závislosť na medzinárodnom obchode predstavujú kľúčové
faktory v hospodárskom raste a sú odlišné medzi jednotlivými krajinami regiónu v ktorých
Spoločnosť/Skupina pôsobí/chce pôsobiť.
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e) Úrokové riziko
Spoločnosť je ako finančná skupina vystavená riziku plynúceho z fluktuácie čistého
úrokového výnosu a hospodárskeho výsledku v dôsledku pohybov trhových úrokových
mier. Tento rizikový faktor predstavuje úrokové riziko. Spoločnosť sa preto snaží aby
štruktúra aktív náležite zodpovedala zdrojom ich financovania. Miera v akej sa táto
štruktúra líši predstavuje úrokové riziko.
f) Riziko súdnych sporov
Spoločnosť sa môže v budúcich obdobiach vystaviť potenciálnemu riziku súdnych
sporov, ktoré by mohli vyústiť do negatívneho vývoja hospodárskych výsledkov. Nakoľko
výška požadovaných náhrad v súdnych sporoch alebo v správnych konaniach, ktoré
môžu byť vedené proti finančným skupinám, sa zvyšuje, prípadný výsledok
konania/sporu v neprospech Spoločnosti by mohol mať významný nepriaznivý vplyv na
výsledok hospodárenia. Zároveň však Spoločnosť vyhlasuje, že v priebehu
predchádzajúcich 12 mesiacov nebola súčasťou žiadneho súdneho ani arbitrážneho
konania.
g) Riziko straty kľúčových osôb
Kľúčovými osobami Spoločnosti sú najmä členovia manažmentu podieľajúci sa na
vytváraní a realizácii kľúčových stratégií. Ich činnosť je rozhodujúca pre celkové riadenie
Spoločnosti a jej celej skupiny a uskutočňovanie jej stratégie. Spoločnosť vynakladá
úsilie na udržanie týchto osôb. Nemožno ale zaručiť, že tieto osoby si udrží alebo že
bude schopná osloviť a získať iné osoby, ktoré ich nahradia. Strata týchto osôb by mohla
negatívne ovplyvniť podnikanie Spoločnosti, jej hospodárske výsledky a celkovú finančnú
situáciu.
h) Právne riziká
Existuje riziko, že sa zmenia zákony, nariadenia a právna prax, alebo že sa odkloní
názor správy alebo správnej právomoci od názorov iniciátorov. Takéto okolnosti môžu
spôsobiť pre Spoločnosť právne, daňové alebo ekonomické následky.
i) Riziko závislosti Spoločnosti na podnikaní iných spoločností Skupiny
Spoločnosť je manažérsko-servisnou spoločnosťou Skupiny. Jej hlavnou činnosťou je
predovšetkým zabezpečovanie externého financovania aktivít Skupiny prijímaním úverov
a pôžičiek a vydávaním dlhopisov ako aj tvorbou strategických plánov a plánov expanzie
Skupiny. Nadobudnuté finančné prostriedky poskytuje podľa potreby iným spoločnostiam
Skupiny a preto je z tohto pohľadu schopnosť Spoločnosti plniť si svoje záväzky riadne
a včas významne ovplyvnená a závislá od schopnosti jeho dlžníkov zo Skupiny splácať
takto poskytnuté finančné prostriedky vo forme úverov a pôžičiek. Schopnosť plniť si
svoje záväzky je priamo úmerná od dosahovaných hospodárskych výsledkov jednotlivých
spoločností Skupiny. V prípade zhoršených hospodárskych výsledkov týchto spoločností
oproti predikovaným, očakávaným výsledkom, by to malo negatívny výsledný vplyv na
príjmy Spoločnosti a jej vlastnú schopnosť plniť si vlastné záväzky.
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j)

Technické riziko

Informačno-komunikačné technológie tvoria neoddeliteľnú súčasť podnikateľskej
činnosti Spoločnosti a je na nich priamo závislá. Ich bezproblémová prevádzka môže byť
narušená a ovplyvnená veľkým počtom problémov. Nefunkčnosť hardwarových alebo
softwarových technológií, fyzické poškodenie technologických súčastí, možné počítačové
útoky a vírusy, tieto všetky faktory môžu negatívne ovplyvniť bezproblémovú prevádzku
a podnikateľskú činnosť. Je avšak samozrejmosťou, že sa Spoločnosť voči takýmto
potenciálnym rizikám chráni v najväčšej možnej miere.
k) Riziko zmeny korporátnej štruktúry
Hoci si Spoločnosť nie je vedomá plánov na zmeny v akcionárskej štruktúre, v
prípade zmeny akcionárov, či zmeny podielov týchto akcionárov na základnom imaní
môže dôjsť k zmene kontroly a úprave stratégie Spoločnosti, ako aj celej Skupiny, ktorá
môže mať iné ciele ako doterajšie. Zmena cieľov môže mať vplyv na hospodárske
výsledky a schopnosť plniť svoje záväzky.
l) Výber investičných objektov
Výber investičných objektov, t.j. potenciálnych subjektov a ich alokovanie v rámci
regiónov, ktoré spadajú do strategického plánu Spoločnosti, sú smerodajné pre jej
úspech. Nie je vylúčené, že jednotlivé subjekty v lokalitách, ktoré boli vybrané vedením
spoločnosti, prípadne aj ich externými konzulantmi, sa neskôr preukážu ako menej
výnosné alebo dokonca stratové. Príčinou môže byť okrem chybného ohodnotenia
investičnej príležitosti zo strany manažmentu spoločnosti, ako je nepostačujúci výnos
získaný z investičného objektu, aj nedostatočné ohodnotenie situácie v rámci povinnej
právnej starostlivosti. Možné dôvody sú chyby pri posudzovaní právnej situácie, interné
faktory ako zlé rozhodnutie manažmentu alebo nedostatok kvalifikovaných pracovníkov,
ako aj externé faktory vo forme podnikovo-hospodárskych, právnych alebo daňových
zmien, rámcových podmienok, alebo aj chybné právne a daňové posudky. Ako ďalšie
externé faktory prichádzajú okrem ekonomických a politických kríz do úvahy aj rastúca
inflácia alebo oslabenie kúpnej sily. Preto aj keď Spoločnosť podrobne skúma informácie
o podnikoch, ktoré plánuje nadobudnúť, nie je možné, aby preskúmala všetky informácie
v plnom rozsahu. Ani podrobné preskúmanie údajov preto nemusí odhaliť všetky
existujúce a potenciálne problémy či poskytnúť dostatok informácií pre posúdenie
všetkých silných ako aj slabých stránok skúmanej spoločnosti. Spoločnosť takisto čelí
rizikovému faktoru, kedy nebude schopná v plnej miere alebo bez dodatočne vzniknutých
nákladov integrovať novo nadobudnuté spoločnosti do svojej aktuálnej štruktúry a to
v dôsledku rozdielnych obchodných praktík, firemnej kultúry alebo celkovej IT
infraštruktúry nadobudnutej spoločnosti.
m) Predikčné a valuačné riziká
Odhady, ktoré Spoločnosť uskutočňuje vychádzajú z vlastných historických údajov,
ako aj všetkých ostatných a relevantných informácií, ktoré má v danej chvíli k dispozícii.
Takéto odhady založené na predmetných informáciách sa môžu v určitých prípadoch
podstatne líšiť od následne vykazovaných reálnych výsledkov. Vypovedacia hodnota
modelov môže byť skreslená v dôsledku neočakávaných vnútro firemných ako aj
externých
udalostí,
ktoré
negatívnym
spôsobom
ovplyvňujú
fungovanie
Spoločnosti/Skupiny a tým aj celkové hospodárske výsledky.
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n) Prevádzkové riziká
Prevádzkové riziko predstavuje možné riziko strát vyplývajúcich z nedostatočnosti
alebo zlyhania interných procesov, ľudí a systémov alebo pôsobenia vonkajších udalostí.
Spoločnosť čelí radu prevádzkových rizík, vrátane rizika vyplývajúceho zo závislosti na
informačných technológiách a telekomunikačnej infraštruktúre. Je závislá na systémoch
spracovania, zdieľania, archivácie dát, ktoré sú komplexným a sofistikovaným riešením
a ktorých bezproblémová činnosť môže byť ovplyvnená celým radom problémov, ako je
nefunkčnosť hardwaru alebo softwaru, fyzické poškodenie/zničenie dôležitých IT
systémov, počítačové vírusy, útoky hackerov a iné. Spoločnosť môže následkom
takýchto udalostí utrpieť významné finančné straty, môže dôjsť k narušeniu kontinuálnej
činnosti pracovísk, následnému nesplneniu záväzkov, prinajhoršom k poškodeniu dobrej
povesti a trhového postavenia, ktoré by ešte významnejším spôsobom negatívne
ovplyvnilo hospodársky výsledok.
o) Riziko zlyhania riadenia rizík
Spoločnosť/Skupina vykonáva všetky potrebné úkony k predchádzaniu situácií
v ktorých by mohli jednotlivé rizikové faktory ovplyvniť výkon podnikateľskej činnosti vo
väčšej či menšej miere. Jedná sa o obozretné a čo najkomplexnejšie analyzovanie trhov
na ktorých Spoločnosť/Skupina pôsobí, vyhodnocovanie dostupných informácií, ale aj
informácií určených pre kvalifikovaných investorov, analyzovanie vnútropodnikových
procesov a iné. Spoločnosť/Skupina napriek proaktívnemu prístupu k eliminácii
rizikových faktorov a udalostí k nim vedúcich nemôže 100%-ne garantovať, že k takým
udalostiam a negatívnym dopadom nedôjde. Jednotlivé metódy, postupy ktorými sa
Spoločnosť/Skupina riadi nemusia byť za každých okolností najefektívnejšie, nemôžu
predvídať všetky potenciálne udalosti, ktoré môžu nastať.
p) Riziko mimoriadnych udalostí
Mimoriadne udalosti ktoré sa nedajú predvídať (meteorologické či geologické javy,
poruchy sietí, útoky na siete, teroristické útoky a pod.), ktoré spôsobia poruchy a výkyvy
okrem iného aj na finančných trhoch, môžu negatívne ovplyvniť hospodársky výsledok,
obchodné smerovanie alebo strategický plán Spoločnosti/Skupiny. Dopad takýchto
skutočností by mohol spôsobiť negatívny vývoj v dôsledku prerušenia vykonávania
podnikateľskej činnosti, nutnosti vynaloženia vysokých kapitálových prostriedkov na
obnovenie vykonávania podnikateľskej činnosti, resp. sťažené podmienky/nevýhodné
podmienky získania finančných prostriedkov.
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6. Vyhlásenie o správe a riadení Spoločnosti za rok 2015
Náležitosti podľa ustanovenia § 20 ods. 6 zákona o účtovníctve:
a) odkaz na kódex o riadení spoločnosti, ktorý sa na ňu vzťahuje alebo ktorý sa
rozhodla dodržiavať pri riadení, a údaj o tom, kde je kódex o riadení
spoločnosti verejne dostupný
Spoločnosť sa v súčasnosti spravuje a dodržuje všetky požiadavky na správu a
riadenie spoločnosti, ktoré stanovujú právne predpisy Slovenskej republiky, najmä Obchodný
zákonník.
Spoločnosť sa neriadi Kódexom správy a riadenia spoločností. Pravidlá stanovené v
Kódexe správy a riadenia spoločností sa do určitej miery prekrývajú s požiadavkami
kladenými na správu a riadenie Spoločnosti ustanovenými v právnych predpisoch Slovenskej
republiky, preto možno konštatovať, že Spoločnosť niektoré pravidlá stanovené v Kódexe
správy a riadenia spoločností fakticky dodržiava, avšak vzhľadom na to, že Spoločnosť
pravidlá stanovené v Kódexe správy a riadenia spoločností zatiaľ výslovne do svojej správy a
riadenia neimplementovala, ani podľa Kódexu správy a riadenia spoločností zatiaľ pri svojej
správe a riadení nepostupuje, dáva Spoločnosť vyššie uvedené vyhlásenie, že pri svojej
správe a riadení nedodržiava pravidlá stanovené v Kódexe správy a riadenia spoločností, a
to z toho dôvodu, že ho právne predpisy k dodržiavaniu týchto pravidiel nezaväzujú.
b) opis hlavných systémov vnútornej kontroly
Spoločnosť vykonáva kontroly vo všetkých oblastiach svojej činnosti, a to najmä:
 kontrola základných dokumentov Spoločnosti (stanovy, vnútorné predpisy,
smernice a postupy)
 dodržiava pravidlá obozretného podnikania
 pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika
 kontrola plnenia povinností zo zákona voči tretím subjektom (NBS, BCPB,
ministerstvá, štatistický úrad, finančná správa)
 kontrola na oddeleniach
 vydávanie odporúčaní na základe výsledkov činnosti vnútornej kontroly
a overovanie dodržiavania týchto odporúčaní
Činnosti vnútornej kontroly vykonáva predstavenstvo Spoločnosti a o výsledkoch tejto
činnosti informuje dozornú radu.
c) informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach, opis práv
akcionárov a postupu ich vykonávania
V roku 2015 sa konalo jedno valné zhromaždenie novovzniknutej spoločnosti Pro
Partners Holding, a.s.:
 dňa 15.12.2015, kde valné zhromaždenie schválilo riadnu individuálnu
účtovnú závierku spoločnosti Pro Partners Asset Management, a.s. (IČO:
31 562 591) za účtovné obdobie kalendárneho roka 2014, schválilo návrh na
úhradu straty spoločnosti Pro Partners Asset Management, a.s. za účtovné
obdobie kalendárneho roka 2014, schválilo riadnu individuálnu účtovnú
závierku spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. (IČO: 35 831 014) za účtovné
obdobie kalendárneho roka 2014, schválilo návrh na úhradu straty spoločnosti
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Pro Partners Holding, a.s. (IČO: 35 831 014) za účtovné obdobie
kalendárneho roka 2014, schválilo výročnú správu spoločnosti Pro Partners
Asset Management, a.s. (IČO: 31 562 591) za rok 2014, schválilo audítora
spoločnosti
Kompetencie valného zhromaždenia spoločnosti určujú stanovy spoločnosti a
Obchodný zákonník. Práva akcionárov spoločnosti a postup ich vykonávania určujú stanovy
spoločnosti a Obchodný zákonník. Stanovy spoločnosti sú k nahliadnutiu v sídle spoločnosti
a zároveň sú uložené v Zbierke listín.
Od 24.4.2015 do 31.12.2015 pôsobilo predstavenstvo Spoločnosti v nasledujúcom
zložení:
 Ing. Tomáš Zedníček - predseda predstavenstva
 Ing. Vanda Vránska - členka predstavenstva
 Petr Matovič – člen predstavenstva
Činnosť predstavenstva sa riadi stanovami spoločnosti,
a uzneseniami valného zhromaždenia Spoločnosti.

Obchodným

zákonníkom

Od 24.4.2015 do 31.12.2015 pôsobila dozorná rada Spoločnosti v nasledujúcom
zložení:
 Ing. Rastislav Danišek - predseda dozornej rady
 Ing. Róbert Bartek – člen dozornej rady
 Ing. Miroslav Vester – člen dozornej rady
Výbor pre audit nebol zriadený, jeho kompetencie vykonávala dozorná rada v zmysle
príslušných predpisov (v zmysle § 19a ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov):
- sledovala zostavovanie účtovnej závierky a dodržiavanie osobitných predpisov
- sledovala efektivitu vnútornej kontroly a systémy riadenia rizík v účtovnej jednotke
- sledovala audit individuálnej účtovnej závierky
- preverovala a sledovala nezávislosť audítora, predovšetkým služieb poskytovaných
audítorom podľa osobitného predpisu
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Náležitosti podľa ustanovenia § 20 ods. 7 zákona o účtovníctve:
a) údaje o štruktúre základného imania vrátane údajov o cenných papieroch, ktoré
neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v žiadnom členskom štáte
alebo štáte Európskeho hospodárskeho priestoru s uvedením druhov akcií,
opisu práv a povinností s nimi spojených pre každý druh akcií a ich
percentuálny podiel na celkovom základnom imaní
Základné imanie spoločnosti:
Druh akcií: kmeňové, listinné, akcie na meno
Menovitá hodnota a počet akcií:
100 000,00 EUR
á
100 ks
33,19 EUR

á

158 ks

3,31 EUR

á

15 619 ks

Štruktúra akcionárov Spoločnosti bola k 31.12.2015 nasledovná:

PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED
fyzické a právnické osoby
Spolu

Podiel na ZI
EUR
%
10 000 000,00 99,43
56 942,91 0,57
10 56 942, 91
100

Hlasovacie práva
%
99,43
0,57
100

Práva a povinnosti spojené s akciami Spoločnosti definujú stanovy spoločnosti a Obchodný
zákonník.
b) údaje o obmedzeniach prevoditeľnosti cenných papierov
Stanovy spoločnosti neobsahujú žiadne ustanovenia, ktoré by obmedzovali
prevoditeľnosť akcií emitovaných spoločnosťou.
c) údaje o kvalifikovanej účasti na základnom imaní podľa osobitného predpisu,
ktorým je zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách
v znení neskorších predpisov:
Kvalifikovanú účasť na základnom imaní spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. má k
31.12.2015 spoločnosť PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED v 99,43%-nom
podiele.
d) údaje o majiteľoch cenných papierov s osobitnými právami kontroly s
uvedením opisu týchto práv
Spoločnosť neemitovala žiadne cenné papiere, s ktorými by boli spojené osobitné
práva kontroly.
e) údaje o obmedzeniach hlasovacích práv
Obmedzenia hlasovacích práv spojených s akciami spoločnosti nie sú spoločnosti
známe.
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f) údaje o dohodách medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré sú jej známe a ktoré
môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam
hlasovacích práv
Spoločnosti nie sú známe žiadne dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré
emitovala, ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a
obmedzeniam hlasovacích práv s nimi spojených.
g) údaje o pravidlách upravujúcich vymenovanie a odvolanie členov jej
štatutárneho orgánu a zmenu stanov
Členov dozornej rady vymenúva a odvoláva v zmysle stanov spoločnosti valné
zhromaždenie. Členovia dozornej rady sa volia na obdobie 5 rokov. Členov predstavenstva
vymenúva a odvoláva dozorná rada v zmysle stanov na obdobie 5 rokov. Zmena stanov
spoločnosti patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia. Výška hlasov potrebných na zmenu
stanov je stanovená dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov.
h) údaje o právomociach jej štatutárneho orgánu, najmä ich právomoci rozhodnúť
o vydaní akcií alebo spätnom odkúpení akcií
O poverení predstavenstva na zvýšenie alebo zníženie základného imania, vydaní
prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov
prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica.
i) údaje o všetkých významných dohodách, ktorých je zmluvnou stranou a ktoré
nadobúdajú účinnosť, menia sa alebo ktorých platnosť sa skončí v dôsledku
zmeny jej kontrolných pomerov, ku ktorej došlo v súvislosti s ponukou na
prevzatie, a o jej účinkoch s výnimkou prípadu, ak by ju ich zverejnenie vážne
poškodilo; táto výnimka sa neuplatní, ak je povinná zverejniť tieto údaje v rámci
plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi
V sledovanom období Spoločnosť neuzatvorila žiadne dohody s takýmto obsahom.
j) údaje o všetkých dohodách uzatvorených medzi ňou a členmi jej orgánov alebo
zamestnancami, na ktorých základe sa im má poskytnúť náhrada, ak sa ich
funkcia alebo pracovný pomer skončí vzdaním sa funkcie, výpoveďou zo strany
zamestnanca, ich odvolaním, výpoveďou zo strany zamestnávateľa bez
uvedenia dôvodu alebo sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí v dôsledku
ponuky na prevzatie.
V sledovanom období neboli medzi spoločnosťou a členmi orgánov alebo
zamestnancami spoločnosti uzatvorené žiadne dohody, ktoré by v prípade skončenia funkcie
člena orgánu spoločnosti alebo pracovného pomeru zamestnanca z akéhokoľvek dôvodu
zaväzovali Spoločnosť k poskytnutiu náhrad týmto osobám nad rámec právnych predpisov.
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