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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 23309

Datum vzniku a zápisu:
Spisová značka:
Obchodní firma:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Právní forma:
Předmět podnikání:

9. září 2009
B 23309 vedená u Městského soudu v Praze
oaza-Krupka, a.s.
Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8
287 08 121
Akciová společnost
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
distribuce elektřiny
obchod s elektřinou

Statutární ředitel:
statutární ředitel:

Počet členů:
Způsob jednání:

Ing. RICHARD HOLEŠINSKÝ, dat. nar. 30. dubna 1974
Příční 653, 691 85 Dolní Dunajovice
Den vzniku funkce: 26. ledna 2018
1
Za společnost jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány ve
všech záležitostech týkajících se společnosti statutární ředitel.

Správní rada:
předseda správní
rady:

Počet členů:
Jediný akcionář:

Ing. RICHARD HOLEŠINSKÝ, dat. nar. 30. dubna 1974
Příční 653, 691 85 Dolní Dunajovice
Den vzniku funkce: 26. ledna 2018
Den vzniku členství: 26. ledna 2018
1
UNICAPITAL N.V.
1083HN Amsterdam, Barbara Strozzilaan 201, Nizozemské království
Registrační číslo: 856604495
Právní forma: akciová společnost

Akcie:

Základní kapitál:

7 062 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10
000,- Kč
Akcie společnosti jsou kmenovými akciemi v listinné podobě na jméno. Se všemi
akciemi jsou spojená stejná práva a povinnosti. Akcie na jméno jsou volně
převoditelné.
70 620 000,- Kč
Splaceno: 100%

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 volně převoditelné. Akcie se převádí rubopisem, v němž se
uvede identifikace nabyvatele. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči
společnosti se vyžaduje oznámení osoby akcionáře společnosti a předložení
akcie na jméno.
Údaje platné ke dni: 7. května 2018 06:36
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