
ZAKLADATELSKÁ LISTINA OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI

PROXENTA Fundraising s r o

1. Obchodné meno a sídlo spoločnosti

ti, Obchodné meno spoločnosti je: PROXENTA Fundraising s. r. O.

1.2. Sídlo spoločnosti je: Hlavná 1409/48, 952 01 Vráble.

2. Zakladatel‘ a spoločník spoločností

2.1. Zakladateľom a jediným spoločníkom spoločnosti je spoločnosť PROXENTA Investment Fund
a. 5., so sídlom Mlynské Nivy 42, 821 09 Bratíslava, identifikačné číslo 48 133 094.

3. Predmet podnikania

3.1. Predmetom podnikania spoločnosti je:

a) poskytovanie úverov alebo póžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej
výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnót,

b) sprostredkovaníe poskytovania úverov alebo póžičiek z peňažných zdrojov získaných
výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnöt,

c) finančný lízing,

d) faktoring a forfaiting,

e) sprostredkovatel‘ská činnost‘ v oblasti obchodu, služieb a výroby,

f činnosť podnikatel‘ských, organizačných a ekonomických poradcov.

4. Základné imanie spoločnosti

4.1. Základné imanie spoločnosti je 100.000 € (slovom stotisíc eur).

4.2. Základné imanie je tvorené peňažným vkladom jediného spoločníka.

4.3. Základné ímanie bude splatené v celej výške pred podaním návrhu na zápis spoločnosti do
obchodného registra.

4.4. Správcom vkladu je spoločnosť PROXENTA Investment Fund a. s., so sídlom Mlynské Nivy 42,
J 821 09 Bratislava, identifikačne čislo 48 133 094 (zakladatel spoločnosti)

5. Orgány spoločnosti

5.1. Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie, ktorého pósobnosť vykonáva v plnom
rozsahu jediný spoločník.

5,2. Štatutárnym orgánom spoločnosti je jeden alebo viacero konateľov.
5.3. Spoločnosť nezriad‘uje dozornú radu,

6. Valné zhromaždenie

6.1. Valné zhromaždenie zvoláva štatutárny orgán najmenej raz za rok, spravidla do 30. júna
bežného kalendárneho roka.

6.2. Do pósobnosti valného zhromaždenia patrí najmä:

a) schváleníe konaní urobených osobami konajúcimi v mene spoločnosti pred jej vznikom,
b) schval‘ovaníe riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej

účtovnej závierky a rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát,
c) schvaľovaníe stanov a ich zmien,



d) rozhodovanie o zmene spoločenskej zmluvy, vrátane zakladateľskej listiny (ust. 141
Obchodného zákonníka),

e) rozhodovanie o zvýšení alebo znížení základného imania a rozhodovanie o nepeňažnom
vklade,

f vymenovanie, odvolanie a odmeňovaníe konateľov,

g) vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie členov dozornej rady

h) vylúčenie spoločníka podľa ust. 113 a 121 Obchodného zákonníka a rozhodovanie o
podaní návrhu podľa ust. 149 Obchodného zákonníka,

i) rozhodovanie o zrušení spoločnosti alebo o zmene právnej formy,

j) rozhodovanie o vymenovaní a odvolaní prokuristu,

k) rozhodovanie o povinnosti spoločníkov prispieť na úhradu strát spolonosti podľa
ust. 121 Obchodného zákonníka,

1) rozhodovanie o schválení zmluvy o predaji podniku alebo zmluvy o predaji časti podniku,

m) rozhodovanie o d‘alších otázkach, ktoré do jeho pósobnosti zveruje zákon.

6.3. Valné zhromaždenie si móže vyhradiť aj rozhodovanie v mých veciach, než sú uvedené
v bode 6.3 tejto listiny.

6.4. Spoločník sa zúčastňuje na rokovaní valného zhromaždenia osobne alebo v zastÚpení
splnomocnencom na základe písomného plnomocenstva. Splnomocnencom nesmie byť
konatel‘ alebo člen dozornej rady spoločnosti.

6.S. Valné zhromaždenie je schopné uznášania, akje prítomný jediný spoločník spoločnosti.

7. KonateV spoločnosti

7.1. Konateľom spoločnosti móže byť len fyzická osoba.

7.2. Každý konateT koná v mene spoločností samostatne.

7.3. Prvým konatel‘om spoločnosti je Pavol Kožík, dátum narodenia 19. 12. 1976, rodné číslo
761219/7076, bytom č. domu 51, 906 06 Vrbovce.

8. Obchodný podle!

8.1. Výška obchodného podielu v spoločnosti je určená pomerom vkladu spoločníka k základnému
imaniu spoločnosti.

8.2. Rozdelenie obchodného podielu je možné len pri jeho prevode alebo prechode na dediča alebo
právneho nástupcu spoločníka.

8.3, Spoločník je oprávnený previesť celý obchodný podiel alebo jeho časť na inú právnickú alebo
fyzickú osobu.

8.4. Jediný spoločník vlastní obchodný podiel vo veľkosti 100 %‚ s ktorým je spojený vklad do
základného imania spoločnosti vo výške 100.000 €.

9. Zvýšenie základného Ímanla

9.1. Spoločnosť móže zvýšiť základné imanie na základe rozhodnutia valného zhromaždenia.

9.2. Spoločnosť móže zvýšiť základné imanie nasledovnými spósobmi:

a) prevzatím záväzku na nový vklad doterajším alebo novým spoločníkom,

b) z nerozdeleného zisku alebo z mých vlastných zdrojov, ktorých použitie nie je zákonom
ustanovené, alebo z mých vlastných zdrojov spoločnosti, ktoré sú vykázané v individuálnej
účtovnej závierke vo vlastnom imaní spoločnosti.
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10, Zníženie základného imania spoločnosti

10,1. Spoločnosť móže znížiť základné imanie na základe rozhodnutia valného zhromaždenia

10,2 Základné imanie sa nesmie znížiť pod hodnotu uvedenú v ust. 108 a 109 ods 1 Obchodného
zákonníka.

11. Rezervný fond

liJ. Spoločnosť si vytvára rezervný fond z čistého zisku vykázaného v riadnej účtovnej závíerke za
rok, v ktorom sa zisk po prvý raz vytvorí, a to vo výške najmenej 5 % z čistého zisku, nie však
viac ako 10 % základného imanía. Tento fond je povinná každoročne doplňať o sumu vo výške
S % z čistého zisku vyčísleného v ročnej účtovnej závierke, až do dosiahnutia výšky rezervného
fondu 10 % základného imania.

11.2. O použití rezervného fondu rozhodujú konatelia v súlade s ust. 67 ods. 1 Obchodného
zákonníka.

12. Kapitálový fond z príspevkov spoločníkov

12.1. Spoločnosť móže vytvoriť kapitálový fond z príspevkov spoločníkov. Na vytvorenie takéhoto
kapitálového fondu sa vyžaduje schválenie zo strany valného zhromaždenia.

12.2. Na splatenie príspevku spoločníka do kapitálového fondu z príspevkov spoločníkov sa
primerane použijú ustanovenía Obchodného zákonníka o vkladoch a za kapitálový fond sa
považujú okamihom splatenia.

12.3. Splatený kapitálový fond z príspevkov spoločníkov možno za podmienok určených Obchodným
zákonníkom alebo mými všeobecne záväznými právnymi predpismi použiť na prerozdelenie
medzi spoločníkov alebo na zvýšenie základného imania, a to na základe rozhodnutia valného
zhromaždenia.

12.4. Kapitálový fond z príspevkov spoločníkov nemožno použiť na prerozdelenie medzi
spoločníkov, ak je spoločnosť v kríze alebo ak by sa v dósledku prerozdelenia kapitálového
fondu z príspevkov spoločníkov dostala do krízy.

13. Ručenie spoločnosti

13.1. Spoločnosť zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom.
13.2. Spoločník ručí za závázky spoločnosti do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného

v obchodnom registri.

14. Trvanie spoločnosti

14.1. Spoločnosť je založená na dobu neurčitú.

15, Zrušenie a likvidácia spoločnosti

15.1. Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra.
15.2. Spoločnosť móže byť zrušená na základe:

a) rozhodnutia valného zhromaždenia,

b) rozhodnutia súdu,

c) mých zákonom stanovených dóvodov.
15.3. Vprípade ak celé imanie spoločnosti neprejde na právneho nástupcu, vykoná sa vsúlade

s Obchodným zákonníkom lilwidácia spoločnosti.

16. Záverečné ustanovenia

16.1. Všetky zmeny a doplnky tejto zakladateľskej listiny musia mať písomnú formu.
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162. Osobám podieľajúcim sa na založení spoločnosti alebo na činnostiach smerujúcich
k nadobudnutiu oprávnenia na jej činnosť neboli poskytnuté žiadne výhody.

163. Predpokladané náklady spoločnosti súvisiace so založením a vznikom spoločnosti su 1OOO €

PROXENTÁ inv9ipent Fund a. s
Pavol Kožík, pre,/da predstavenstva

zakladateľ spoločnos7PROXENTA Fundraising s. r. o.

V Bratislave dňa 15. 7 2020
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o pravosti podpisu

PodTa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujern pravost podpisu; Pavol Kožík. dátum narodenia
19d2i976, r.č. 761219/7076, bytom Vrbovce, Vrbovce 51, Slovenská republika, ktorého(ej) totožnost‘ som
zistil(a) zákonným spósobom, spósob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti úradný doklad Občiansky
preukaz, sána alalebo čfslo: EJ531408, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register
osvedčenýeh podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 522479/2020.

OSVEDČENIE
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J _L_iř

‚JZuzana Gamos
pracovník poverený notárom

Bratislava dňa 21 .7.2020

Lpozornenie! Notár legalizáciou
neosvedčuje pravdiosť skutočnosti
uvádzaných v listine (58 ods, 4
Notárskeho poriadku)


