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Výpis
z , vedenéhoobchodního rejstříku

Krajským soudem v Ostravě
oddíl , vložka B 3040

Datum zápisu: 5. září 2005
Spisová značka: B 3040 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Obchodní firma: AL INVEST Břidličná, a.s.
Sídlo: Bruntálská 167, 793 51 Břidličná
Identifikační číslo: 273 76 184
Právní forma: Akciová společnost
Předmět podnikání:

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než
základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových
prostor
opravy silničních vozidel
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
vodoinstalatérství
silniční motorová doprava nákladní
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a
telekomunikačních zařízení
kovářství, podkovářství
slévárenství, modelářství
obráběčství
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

Statutární orgán - představenstvo:
předseda
představenstva:

  Ing. PETR OTAVA, dat. nar. 29. ledna 1974
Hanzelkova 2757/2a, Dejvice, 160 00 Praha 6
Den vzniku funkce: 24. června 2015
Den vzniku členství: 26. května 2015

místopředseda
představenstva:

  Ing. JAN MARINOV, MBA, dat. nar. 12. dubna 1976
č.p. 374, 739 39 Lučina
Den vzniku funkce: 8. ledna 2016
Den vzniku členství: 26. května 2015

člen představenstva:
  Ing. JOSEF MAŠÍN, dat. nar. 16. listopadu 1973

Čelakovského 626, 250 82 Úvaly
Den vzniku členství: 26. května 2015

člen představenstva:
  Ing. PETR SŮVA, dat. nar. 6. října 1966

č.p. 299, 394 15 Nová Cerekev
Den vzniku členství: 26. května 2015

člen představenstva:
  Ing. DAVID BEČVÁŘ, dat. nar. 4. května 1971

Veslařská 85/202, Jundrov, 637 00 Brno
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Den vzniku členství: 3. října 2016
člen představenstva:

  Ing. MIROSLAV ZÁHOREC, dat. nar. 27. dubna 1978
Lidická 1441/28, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň
Den vzniku členství: 24. října 2016

Počet členů: 6
Způsob jednání: Za společnost jedná samostatně předseda představenstva nebo místopředseda

představenstva společně s členem představenstva nebo člen představenstva
společně s dalším členem představenstva. Místopředseda představenstva nebo
člen představenstva může za společnost jednat samostatně pouze na základě
písemného zmocnění představenstvem.
K podpisu za společnost dochází tak, že k vypsané nebo vytištěné obchodní
firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva samostatně nebo
místopředseda představenstva s členem představenstva nebo člen
představenstva společně s dalším členem představenstva.

Dozorčí rada:
předseda dozorčí
rady:

  Ing. MILAN POSLT, dat. nar. 21. května 1981
Táboritská 880/14, Žižkov, 130 00 Praha 3
Den vzniku funkce: 5. srpna 2016
Den vzniku členství: 5. srpna 2016

místopředseda
dozorčí rady:

  Mgr. KAREL ŠIŠKA, LL.M., dat. nar. 4. března 1971
Mariánské Údolí 72, 783 65 Hlubočky
Den vzniku funkce: 24. června 2015
Den vzniku členství: 26. května 2015

člen dozorčí rady:
  Bc. JIŘÍ VÍTŮ, dat. nar. 1. února 1979

Pivovarská 233/23, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov
Den vzniku členství: 3. října 2016

Počet členů: 3
Akcie:

2 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 50 000 000,- Kč
15 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč
300 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 500 000,- Kč

Základní kapitál: 265 000 000,- Kč
Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:
Na obchodní společnost AIB CZ, a.s., jako nástupnickou společnost, přešlo jmění
zanikající obchodní společnosti AL INVEST Břidličná, a.s., IČ 26182572, se
sídlem Břidličná, Bruntálská 8, PSČ 793 51, která zanikla sloučením s obchodní
společností AIB CZ, a.s. Smlouva o fúzi byla uzavřena dne 8.6.2006
a rozhodným dnem fúze byl 1.1.2006.
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst.
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.


		2017-02-13T14:10:25+0100
	Krajský soud v Ostravě
	Ověřený výpis
	Elektronicky podepsaný výpis z veřejných rejstříků poskytnutý soudem.




