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Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně

oddíl 3, vložka 1592
14. dubna 1995
B 1592 vedená u Krajského soudu v Brně
SAU as.

‘ Okružní 1889111, Žďár nad Sázavou 3, 591 01 Žďár nad Sázavou —_____

Identifikační číslo: 607 49 105
Právní forma; Akciová společnost
Předmět podnikání:

topenářství
montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízeni a plnění nádob plyny
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší
povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná
vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní

_____

provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a
telekomunikačních zařízení
prováděni montáže a údržby těchto telekomunikačních zařízenĺ: montáž a servis

_______

STA a TKR

_____

výroba tepelné energie
rozvod tepelné energie

- výroba elektřiny
výkon komunikační činnosti na území kraje Vysočina a) veřejná pevná síť
elekronických komunikací, b) veřejná síť pro přenos rozhlasového a televizního
signálu, c) ostatní hlasové služby, d) šířeni rozhlasového a televizního signálu, e)
služby přenosu dat, fl služby přístupu k síti internet

Statutární orgán - představenstvo:
předseda
představenstva:

Ing. JOSEF KLEMENT,

Den vzniku funkce: 19. června 2015
Den vzniku členství: 19. června 2015

člen představenstva:
Ing. RADOVAN NPCID.

Den vzniku členství: 16. září 2014
místopředseda
představenstva:

MICHAL ŠMARDA...

Den vzniku funkce: 26. září 2014
Den vzniku členství: 16. září 2014

člen představenstva:
ZDENĚK HORÁK

Den vzniku členství: 16. záři 2014

Datum vzniku a zápisu:
Spisová_značka:

Obchodní firma:
Sídlo

Údaje platné ke dni: 15. února 2018 06:39 113



oddíl 5, vložka 192

člen představenstva:
MUDr. JAN MOKŘÍŠ,

—

Den vzniku členství: 19. června 2015
člen představenstva:

Ing. RADEK ZLESÁK,

Den vzniku členství: 19. června 2015 -

Počet členů: 6

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že jednají samostatně předseda
představenstva nebo samostatně místopředseda představenstva. V případě
závazků ze směnek (včetně směnečného rukojemství), přijetí ručeni, smlouvy O
zápůjčce, smlouvy o úvěru a dále všech smluv, u nichž zákon stanoví povinně
písemnou formu, jedná společně předseda představenstva a alespoň jeden další
člen představenstva.

Prokura:
Ing PETR SCHEIB,

Při všech právních jednáních, které prokurista činí při zastupování korporace, se
prokurista podepisuje tak, že k firmě korporace připojí svůj podpis a údaj
označující prokuru.

- -

Dozorčí rada:
člen dozorčí rady:

Bc. JAROSLAV LEMPERA,

Den vzniku členství: 7. března 2014
člen dozorčí rady:

KAREL ANDREJS.

Den vIIIKu členství: 16. záři 2014
člen dozorčí rady:

inq. MARTIN MRKOS,

Den vzniku členstvi: 19. června 2015 —____________________________

místopředseda
dozorčí rady:

Ing.. VLADIMÍR NOVOTNÝ,

Den vzniku funkce: 19. června 2U15
Den vzniku členství: 19. června 2015

člen dozorčí rady:
JUDr. MILOŠ JIRMAN, .

r n

Den vzniku členství: 19. června 2015
předseda dozorčí

rady:
Ing. PETR STOČEK . ‘

‚. ‘.. . .3‘

Den vzniku funkce: 20. června 2016
Den vzniku členství: 20. června 2016
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oddíl B, vložka 1592

místopředseda
dozorčí rady:

JAROSLAV BUKAČEK,

Den vzniku funkce: 20. června 2016
Den vzniku členství: 20. června 2016

člen dozorčí rady:
JUDr. KAREL LANCMAN, Í

Den vzniku členství: 20. června 2016
člen dozorčí rady:

Ing. FRANTIŠEK SOBOLA, .. - -.

‚

.1.

Den vzniku členství: 20. června 2016
Počet členů: 9

Akcie:
155 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč
61 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč
81 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč
41 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč

Základní kapitál: 161 951 000,- Kč
Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:
Obchodn[ korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle 777 odst.
5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
Společnost vznikla přeměnou z Okresního podniku bytového
hospodářství, s.p. Žďár nad Sázavou, Okružní 11, IČO:
00413241, Rg AXXX 9 Okresního soudu Brno-venkov v Brně.
Zapisuje se nové znění stanov přijaté valnou hromadou dne

_________

19.6.2001.

___________

Zapisuje se nové zněni stanov společnosti přijaté valnou -

__________

hromadou konanou dne 18.6.2002.

____________

Zapisuje se nové znění stanov společnosti přijaté valnou hromadou konanou dne
21.6.2007.
Zapisuje se nové znění stanov společnosti přijaté valnou hromadou konanou dne
21.06.2010.
Zapisuje se nové zněni stanov společnosti přijaté valnou hromadou dne

_______

22.06.2012.

___________

Zapisuje se nové znění stanov přijaté valnými hromadami konanými dne

_______

24.6.2014 a 16.9.2014

_______

Zapisuje se změna stanov schválená valnou hromadou dne 20.6.2016
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