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Dds (HVM) 12-02

Obchodné meno spolo�nosti Identifika�ný kód 
ING Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. 35976853

Stav ku d�u 
31.12.2006

�ís.r. Priezvisko
�lena predstavenstva

Meno
�lena predstavenstva Funkcia �lena predstavenstva

a b c d
1. van der Ent Frans Jan predseda
2. Macúchová Tatjana podpredseda
3. Hurban Marek �len
4. Kypta Rudolf �len

�ís.r. Priezvisko
�lena dozornej rady

Meno
�lena dozornej rady

Funkcia
�lena dozornej rady

1. Okhuijsen Dionysius Johannes predseda
2. Adamová Zuzana �len
3. Hirjak Vladimír �len
4. Sedla�ko Juraj �len
5. N�mec Michal �len

�ís.r. Priezvisko/Obchodné meno
akcionára DDS

Meno
akcionára DDS

Percentuálny podiel na 
základnom imaní DDS

1. ING Central Europe Holdings B.V. 50%
2. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 50%

Najvýznamnejšie skuto�nosti, ktoré ovplyvnili hospodárenie doplnkovej dôchodkovej spolo�nosti

O�akávaný vývoj v nasledujúcom kalendárnom roku

D�om zlú�enia v ú�tovníctve je de� od ktorého sa úkony zanikajúcich spolo�ností považujú z h�adiska ú�tovníctva za úkony 
na ú�et ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.. Týmto d�om bol 1. september 2006.

Informácie o �lenoch predstavenstva, �lenoch dozornej rady a akcionároch doplnkovej dôchodkovej spolo�nosti

c) akcionári zanikajúcich spolo�ností sa stali akcionármi ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.
d) zamestnanci zanikajúcich spolo�ností sa stali zamestnancami ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.
e) ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. nadobudla vlastné akcie, ktoré boli pred zlú�ením vo vlastníctve VSP Tatry, a.s.

VZOR 

Pod�a § 69 ods.1 Obchodného zákonníka a rozhodnutí valných zhromaždení zmluvných strán došlo k zrušeniu spolo�nosti 
VSP Tatry, a.s. a ING Services, a.s. bez likvidácie ku d�u 31.8.2006. Zlú�ením došlo:
a) k prechodu obchodného imania zanikajúcich spolo�ností na právneho nástupcu, spolo�nos� ING Tatry - Sympatia, d.d.s., 
b) došlo k zvýšeniu základného imania ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.



Zmyslom tejto fúzie bola integrácia všetkých aktivít spojených s tretím pilierom dôchodkového systému do jednej spolo�nosti 
s priamou vlastníckou linkou k ING Central Europe Holdings, B.V.,
ktorá má zefektívni� aktivity správcovskej spolo�nosti v roku 2007 a v �alších rokoch.
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Preh�ad o cudzích zdrojoch doplnkovej dôchodkovej spolo�nosti

Obchodné meno spolo�nosti Identifika�ný kód
ING Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. 35976853

Stav ku d�u 
31.12.2006

Položka �ís.r.
Hodnota 
v tis. Sk

a b 1
DLHODOBÉ ZDROJE -  splatnos� dlhšia ako 1 rok 1 61 861
Dlhodobé úvery 2
  v tom:  bankové úvery 2a
               dlhodobé podriadené dlhy 2b
               dlhodobé úvery od iných právnických osôb bez záväzku podriadenosti 2c
Ostatné dlhodobé záväzky 3 61 861
  v tom:  dlhodobé zmenky na úhradu 3a
               emitované dlhopisy 3b
               ostatné dlhodobé záväzky 3c 61 861
KRÁTKODOBÉ ZDROJE 4 57 721
Krátkodobé úvery 5
  v tom:  bankové úvery 5a
                krátkodobé podriadené dlhy 5b
                krátkodobé úvery od iných právnických osôb bez záväzku podriadenosti 5c
Ostatné krátkodobé záväzky 6 57 721
  v tom:  krátkodobé  zmenky na úhradu 6a
               emitované krátkodobé cenné papiere okrem zmeniek 6b
               záväzky z obchodného styku 6c 15 534
               ostatné krátkodobé záväzky 6d 42 187

Záruky poskytnuté doplnkovou dôchodkovou spolo�nos�ou

Rozdelenie zisku doplnkovej dôchodkovej spolo�nosti

Doplnkovou dôchodkovou spolo�nos�ou neboli poskytnuté žiadne záruky.

O naložení s výsledkom hospodárenia za ú�tovné obdobie roka 2006 rozhodne valné zhromaždenie. Návrh 
štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je prevod tohto zisku na nerozdelený zisk minulých období.
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Majetkové cenné papiere vydané doplnkovou dôchodkovou spolo�nos�ou

Obchodné meno spolo�nosti Identifika�ný kód
ING Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. 35976853

Stav ku d�u 
31.12.2006

�ís.r. Druh Forma Podoba Mena  ISIN 
Po�et 
kusov

Menovitá 
hodnota

Dátum emisie
Hlasovacie 

práva

Prednostné 
právo na 

dividendu

Iné práva 
spojené s 
cenným 

papierom

Iné dôležité informácie

a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 kme�ová akciana meno zaknihovaná SKK SK1110010578 500 100 000 1.2.2006 nie obmedzenie prevodite�nosti

2 kme�ová akciana meno zaknihovaná SKK SK1110011634 500 100 000 1.9.2006 áno obmedzenie prevodite�nosti
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Dlhové cenné papiere vydané doplnkovou dôchodkovou spolo�nos�ou

Obchodné meno spolo�nosti Identifika�ný kód
ING Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. 35976853

Stav ku d�u 
31.12.2006

�ís.r. Druh Forma Podoba Mena  ISIN 
Po�et 
kusov

Menovitá 
hodnota

Dátum emisie
Dátum 

splatnosti
Úroková 

sadzba v %

Spôsob 
ur�enia 
výnosu

Trh 

a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



�ís.r.

a

Vymenite�nos� za akcie 
doplnkovej dôchodkovej 

spolo�nosti

Frekvencia 
vyplácania 

kupónu 

Záruka inej osoby 
za splatenie

Bližšie infomácie o 
poskytnutej záruke

Identifika�né údaje osoby, 
ktorá prevzala záruku

Iné dôležité informácie

13 14 15 16 17 18


