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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 4810
Datum zápisu:
1. července 1997
Spisová značka:
B 4810 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:
AGRI Loučeň, a.s.
Sídlo:
Loučeň 52, PSČ 28937
Identifikační číslo:
251 40 418
Právní forma:
Akciová společnost
Předmět podnikání:
zemědělská výroba včetně nákupu nezpracovaných zemědělských
výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje
silniční motorová doprava: nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší
povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, nákladní
provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5
tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán - představenstvo:
Předseda představenstva:
Ing. JAROSLAV KRAUS, dat. nar. 29. července 1955
Ke Škole 200, 289 37 Loučeň
Den vzniku funkce: 1. července 1997
místopředseda představenstva:
Ing. JAROSLAV ŠUK, dat. nar. 20. ledna 1954
K Červenému vrchu 735/31, Vokovice, 160 00 Praha 6
Den vzniku funkce: 25. června 2002
Den vzniku členství: 25. června 2002
člen představenstva:
RICHARD BARČ, dat. nar. 16. března 1952
Bobnice, Kovansko 17, okres Nymburk, PSČ 28931
Den vzniku členství: 25. června 2002
Počet členů:
3
Způsob jednání:
Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva nebo
místopředseda představenstva, případně dva pověření členové
představenstva.
Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo

1z3

14.07.15 10:50

Veřejný rejstřík a Sbírka listin - Ministerstvo spravedlnosti Če...

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=4...

otištěnému obchodnímu jménu a sídlu společnosti připojí podpis s
uvedením jména a funkce předseda představenstva nebo
místopředseda představenstva, případně dva pověření členové
představenstva tak, jak jsou uvedeni na podpisovém vzoru.
Dozorčí rada:
předseda dozorčí rady:
Ing. TOMÁŠ HRUŠKA, dat. nar. 13. července 1965
Lysá nad Labem, Hrabanov 1839, PSČ 28922
Den vzniku funkce: 25. června 2002
Den vzniku členství: 25. června 2002
člen dozorčí rady:
Ing. RUDOLF KLAS, dat. nar. 27. dubna 1951
Křinec 327, okres Nymburk, PSČ 28933
Den vzniku členství: 25. června 2002
člen dozorčí rady:
ZDENĚK POSPÍŠIL, dat. nar. 21. června 1949
Načeradec, Horní Lhota 3, okres Benešov, PSČ 25708
Den vzniku členství: 25. června 2002
Počet členů:
3
Akcie:
50 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 20 000,- Kč
serie A
450 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 20 000,- Kč
serie B
1 500 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 2 000,- Kč
50 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč
100 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 20 000,- Kč
serie C
Základní kapitál:
20 000 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
Akcie na jméno jsou převoditelné jen s předchozím souhlasem
představenstva společnosti. Převod se stává účinný zápisem do
knihy akcionářů.
Základní jmění je splaceno ve výši 20.000.000,-Kč
Akconář: Jediným akcionářem při založení společnosti je
Zemědělské družstvo Podlesí Loučeň, IČ: 00106313, které vykonává
svým představenstvem práva akcionáře.
Valná hromada dne 5.6.2001 rozhodla o změně stanov, rozhodnutí
bylo osvědčeno notářským zápisem č. NZ 123/2001 JUDr. Marcely
Svobodové, notářky v Městci Králové
Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (http://www.justice.cz).
Dne: 14.7.2015 10:49
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