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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 6803

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

11. ledna 1996
B 6803 vedená u Městského soudu v Praze
HOLOUBEK PROTECT a.s.
Vodičkova 682/20, Nové Město, 110 00 Praha 1
643 61 314
Akciová společnost
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, - nákladní
mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků
a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce
toxické a toxické
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Předmět činnosti:
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Statutární orgán - představenstvo:
předseda
představenstva:
Ing. JAN VINŠ, dat. nar. 29. prosince 1973
Studentská 436/56a, Doubí, 360 07 Karlovy Vary
Den vzniku funkce: 21. prosince 2020
Počet členů:
1
Za společnost jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek
Způsob jednání:
samostatně člen představenstva. Písemná právní jednání za Společnost
podepisuje samostatně člen představenstva.
Dozorčí rada:
předseda dozorčí
rady:
KAREL HOLOUBEK, dat. nar. 12. prosince 1965
č.p. 160, 360 01 Jenišov
Den vzniku funkce: 21. prosince 2020
člen dozorčí rady:
RNDr. VLADIMÍR HANÁK, dat. nar. 25. ledna 1959
č.p. 210, 364 71 Andělská Hora
Den vzniku funkce: 21. prosince 2020
člen dozorčí rady:
VLASTIMIL VLČEK, dat. nar. 20. ledna 1975
Horská 26, Pod Rohem, 360 01 Jenišov
Den vzniku funkce: 21. prosince 2020
Počet členů:
3
Akcie:
60 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000
000,- Kč
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Základní kapitál:
Ostatní skutečnosti:

Převoditelnost akcií je omezena a podmíněna podle čl. 10.1. stanov společnosti
předchozím souhlasem dozorčí rady společnosti.
60 000 000,- Kč
Na společnost ŘEMPO HOLOUBEK a.s. se sídlem Praha 1, Vodičkova 682/20,
PSČ 110 00, IČ: 643 61 314, přešlo jmění zanikající společnosti KUPR OPP,
s.r.o. se sídlem Brno, Lelkova 283/69, PSČ 637 00, IČ: 255 70 552, včetně práv
a povinností z pracovně právních vztahů, a to na záladě rozhodnutí valné
hromady společnosti ŘEMPO HOLOUBEK a.s. o schválení vnitrostávní fúze
sloučením ze dne 21.11.2011 a rozhodnutím představenstva společnosti
ŘEMPO HOLOUBEK a.s. při výkonu působnosti valné hromady společnosti
KUPR OPP, s.r.o. o schválení vnitrostátní fúze sloučením ze dne 21.11.2011,
a v souladu se schváleným projektem vnitrostátní fúze sloučením.
Na společnost ŘEMPO HOLOUBEK a.s. se sídlem Praha 1, Vodičkova 682/20,
PSČ 110 00, IČ: 643 61 314, přešlo jmění zanikající společnosti KUPR plus CZ,
s.r.o. se sídlem Brno, Lelkova 283/69, PSČ 637 00, IČ: 269 33 934, včetně práv
a povinností z pracovně právních vztahů, a to na záladě rozhodnutí valné
hromady společnosti ŘEMPO HOLOUBEK a.s. o schválení vnitrostávní fúze
sloučením ze dne 21.11.2011 a rozhodnutím představenstva společnosti
ŘEMPO HOLOUBEK a.s. při výkonu působnosti valné hromady společnosti
KUPR plus CZ, s.r.o. o schválení vnitrostátní fúze sloučením ze dne 21.11.2011,
a v souladu se schváleným projektem vnitrostátní fúze sloučením.
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst.
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Údaje platné ke dni: 22. prosince 2020 03:36

2/2

