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Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10601/T

Obchodné meno: Saneca Pharmaceuticals a. s.   (od: 22.05.2013)

Sídlo: Nitrianska 100 
Hlohovec 920 27 

  (od: 03.05.2013)

IČO: 46 833 323   (od: 19.09.2012)

Deň zápisu: 19.09.2012   (od: 19.09.2012)

Právna forma: Akciová spoločnosť   (od: 19.09.2012)

Predmet činnosti: kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom
živnosti (veľkoobchod) 

  (od: 19.09.2012)

sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu   (od: 19.09.2012)

sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby   (od: 19.09.2012)

administratívne služby   (od: 19.09.2012)

činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov   (od: 19.09.2012)

organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí   (od: 19.09.2012)

reklamné a marketingové služby   (od: 19.09.2012)

prieskum trhu a verejnej mienky   (od: 19.09.2012)

sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb   (od: 19.09.2012)

Rozvod tepla   (od: 06.12.2013)

výroba humánnych liekov   (od: 30.01.2014)

veľkodistribúcia humánnych liekov   (od: 30.01.2014)
výroba, spracovanie, dovoz, vývoz, tranzit, veľkodistribúcia, výdaj, výskumná, výučbová a expertízna
činnosť, preprava omamných a psychotropných látok II. a III. skupiny prílohy č. 1 zákona č. 139/1998 Z.z. a
nakladanie s odpadmi s obsahom omamných a psychotropných látok II. a III. skupiny prílohy č. 1 zákona č.
139/1998 Z.z. 

  (od: 30.01.2014)

zaobchádzanie s určenými látkami kategórie 1 prílohy I Nariadenia (ES) č. 273/2004   (od: 30.01.2014)

zaobchádzanie s určenými látkami kategórie 2 prílohy I Nariadenia (ES) č. 273/2004   (od: 30.01.2014)

výroba, dovoz a distribúcia účinných látok   (od: 30.01.2014)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb
spojených s prenájmom 

  (od: 25.03.2014)

vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti   (od: 25.03.2014)

prenájom hnuteľných vecí   (od: 25.03.2014)

vedenie účtovníctva   (od: 25.03.2014)

skladovanie   (od: 25.03.2014)

baliace činnosti, manipulácia s tovarom   (od: 25.03.2014)

úprava a dodávka pitnej a úžitkovej vody (mimo prevádzkovania verejného vodovodu)   (od: 25.03.2014)

Počítačové služby   (od: 21.02.2015)

Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov   (od: 21.02.2015)
Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez
verejnej ponuky majetkových hodnôt 

  (od: 21.02.2015)

prevádzkovanie biologickej čistiarne odpadových vôd   (od: 04.10.2018)

montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických   (od: 12.09.2019)

Štatutárny orgán: predstavenstvo   (od: 19.09.2012)
Ing. Boris Kostík - podpredseda predstavenstva 
Pod záhradami 2472/23 
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02 
Vznik funkcie: 07.02.2018 

  (od: 20.02.2018)

Ing. Matúš Kutný - Predseda predstavenstva 
Poštová 1086/4 
Piešťany 921 01 
Vznik funkcie: 14.08.2018 

  (od: 17.08.2018)

Ing. Alexandra Broszová - podpredseda predstavenstva 
Pod agátmi 14664/3 
Bratislava-meststká časť Vrakuňa 821 07 
Vznik funkcie: 26.08.2019 

  (od: 14.09.2019)

Konanie menom spoločnosti: V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva s jedným s podpredsedov predstavenstva spoločne.   (od: 04.09.2019)

Základné imanie: 12 475 000 EUR Rozsah splatenia: 12 475 000 EUR   (od: 04.12.2012)

Akcie: Počet: 250 
Druh: kmeňové 
Podoba: listinné 
Forma: akcie na meno 
Menovitá hodnota: 100 EUR 
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená. 

  (od: 19.09.2012)

Počet: 996 
Druh: kmeňové 
Podoba: listinné 
Forma: akcie na meno 
Menovitá hodnota: 12 500 EUR 
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená. 

  (od: 04.12.2012)

Dozorná rada: František Kudláč 
Pri Jaseni 475/23 
Sokolovce 922 31 
Vznik funkcie: 26.10.2018 

  (od: 16.11.2018)

Mgr. Michal Staroň 
Koprivnická 28/B 
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 01 
Vznik funkcie: 26.08.2019 

  (od: 04.09.2019)

Ing. Róbert Spišák , PhD. 
Drotárska cesta 5943/56 
Bratislava-mestská časť Staré Mesto 811 02 
Vznik funkcie: 26.08.2019 

  (od: 04.09.2019)

Ďalšie právne skutočnosti: Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 03.09.2012 v zmysle
príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom
znení. 

  (od: 19.09.2012)

Notárska zápisnica č. N 372/2013, Nz 10492/2013 zo dňa 02.04.2013. Zmena obchodného mena spoločnosti
z Wood Pharma Holding a.s. na Saneca Pharmaceuticals a.s. 

  (od: 03.05.2013)

Dátum aktualizácie údajov:  15.02.2022
Dátum výpisu:  16.02.2022
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