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Výpis platných
z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 7346
Datum zápisu:

19. února 1993

Spisová značka:

B 7346 vedená u Městského soudu v Praze

Obchodní firma:

AGD Senice a.s.

Sídlo:

Senice, Hlavní 1, okres Nymburk, PSČ 290 01

Identifikační číslo:

470 48 191

Právní forma:

Akciová společnost

Předmět činnosti:

zemědělská výroba
činnost účetních poradců
silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní s vozidly do
3,5 tuny celkové hmotnosti
silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní s vozidly nad
3,5 tuny celkové hmotnosti
velkoobchod
maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny
skladování zboží a manipulace s nákladem
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
přípravné práce pro stavby
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
činnost technických poradců v oblasti zemědělství a lesnictví
údržva motorových vozidel a jejich příslušenství
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačeně
hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Statutární orgán představenstvo:

předseda představenstva:
Ing. Lubomír Váňa, dat. nar. 9. dubna 1958
Senice, Hlavní 7, okres Nymburk, PSČ 290 01
den vzniku funkce: 30. června 2011
den vzniku členství: 24. června 2011
místopředseda představenstva:
Ing. Eva Nechvílová, dat. nar. 13. listopadu 1959
Senice, Hlavní 17, okres Nymburk, PSČ 290 01
den vzniku funkce: 30. června 2011
den vzniku členství: 24. června 2011
člen představenstva:
Zdenek Ešner, dat. nar. 8. října 1953
Okřínek 69, okres Nymburk, PSČ 290 01
den vzniku členství: 24. června 2011
člen představenstva:
Jiřina Herčíková, dat. nar. 8. června 1959
Okřínek - Srbce 10, PSČ 290 01
den vzniku členství: 24. června 2011
člen představenstva:
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Bohumil Hruška, dat. nar. 20. února 1959
Vrbice, Malá Strana 8, PSČ 289 04
den vzniku členství: 24. června 2011
Způsob jednání:

Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně
předseda představenstva nebo místopředseda představenstva spolu
s dalším členem představenstva.

Dozorčí rada:

předseda dozorčí rady:
Jiří Koudelka, dat. nar. 2. listopadu 1968
Senice, Hlavní 22, okres Nymburk, PSČ 290 01
den vzniku funkce: 29. června 2012
den vzniku členství: 29. června 2012
člen dozorčí rady:
Josef Svoboda, dat. nar. 16. května 1933
Okřínek 75, okres Nymburk, PSČ 290 01
den vzniku členství: 29. června 2012
člen dozorčí rady:
Josef Chytil, dat. nar. 20. října 1955
Senice, Hlavní 92, okres Nymburk, PSČ 290 01
den vzniku členství: 29. června 2012

Akcie:

2 920 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč
1 205 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč

Základní kapitál:

30 405 000,- Kč
Splaceno: 100 %

Ostatní skutečnosti:

Členská schůze dne 7.4.2001 rozhodla o změně právní formy
Agrodružstva Senice na akciovou společnost AGD Senice a.s.,
rozhodnutí bylo osvědčeno notářským zápisem č. NZ 63/2001 JUDr.
Marcely Svobodové, notářky v Městci Králové, a v rámci
rozhodnutí o změně právní formy přijala stanovy akciové
společnosti.
Agrodružstvo Senice bylo zapsáno v oddíle Dr, vložce 883 a z
důvodu změny právní formy byl jeho zápis převeden do oddílu B,
vložka 7346

Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (http://www.justice.cz).
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