
Výpis vyhotoven: 24. dubna 2017 12:47 1/2

Výpis
z , vedenéhoobchodního rejstříku

Městským soudem v Praze
oddíl , vložka B 9662

Datum zápisu: 16. června 1997
Spisová značka: B 9662 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma: AKCENTA CZ a.s.
Sídlo: Salvátorská 931/8, Staré Město, 110 00 Praha 1
Identifikační číslo: 251 63 680
Právní forma: Akciová společnost
Předmět podnikání:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
platební služby dle zák. č. 284/09 Sb.:
- vkládání hotovosti na platební účet vedený společností dle § 3 odst. 1 písm. a) 
uvedeného zákona,
- výběr hotovosti z platebního účtu vedeného společností dle § 3 odst. 1 písm. b) 
uvedeného zákona, 
- provádění převodu peněžních prostředků dle § 3 odst. 1 písm. c) uvedeného 
zákona, 
- vydávání a správa platebních prostředků a zařízení k přijímání platebních 
prostředků dle § 3 odst. 1 písm. e) uvedeného zákona,
- provádění převodů peněžních prostředků dle § 3 odst. 1 písm. f) uvedeného 
zákona
činnost obchodníka s cennými papíry dle zák. č. 256/04 Sb. v rozsahu hlavních 
investičních služeb, tj.:
- přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů,
- provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka, 
- obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, 
- doplňkové investiční služby: úschova a správa investičních nástrojů včetně 
souvisejících služeb, 
vše ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. d) uvedeného 
zákona

Statutární orgán - představenstvo:
předseda
představenstva:

  MILAN CERMAN, dat. nar. 22. listopadu 1974
Blata 53, 506 01 Zámostí-Blata
Den vzniku funkce: 10. dubna 2012
Den vzniku členství: 12. července 2011

místopředseda
představenstva:

  Bc. DANIEL JOHANIS, MBA, dat. nar. 26. dubna 1973
Praha 4 - Modřany, Spinozova 1825/3, PSČ 14300
Den vzniku funkce: 10. dubna 2012
Den vzniku členství: 27. března 2012

člen představenstva :
  JAN KARGER, dat. nar. 23. prosince 1968

Bínova 532/8, Střížkov, 182 00 Praha 8
Den vzniku členství: 28. května 2013

Způsob jednání: Jménem společnosti navenek jedná představenstvo tak, že jednají vždy zároveň 
dva členové představenstva. Představenstvo může jiného svého člena pověřit k 
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samostatnému jednání jménem společnosti.
Dozorčí rada:

člen dozorčí rady:
  Bc. JIŘÍ MACEK, dat. nar. 23. dubna 1974

Nerudova 837/14, 500 02 Hradec Králové
Den vzniku členství: 28. dubna 2014

předseda:
  MILAN LACINA, dat. nar. 3. června 1956

Čekanická 325, Měšice, 391 56 Tábor
Den vzniku funkce: 1. května 2015
Den vzniku členství: 1. května 2015

Jediný akcionář:
AKCENTA GROUP SE, IČ: 282 52 900
Gočárova třída 312/52, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové

Akcie:
21 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 450 000,-
Kč
Převoditelnost akcií je omezena - podrobnosti stanoví článek VIII. odst. 10 
stanov.
162 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 90 000,-
Kč
Převoditelnost akcií je omezena - podrobnosti stanoví článek VIII. odst. 10 
stanov.

Základní kapitál: 24 030 000,- Kč
Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:
Stanovy omezují převoditelnost kmenových akcií.
Počet členů statutárního orgánu: 3
Počet členů dozorčí rady: 2
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje
Městský soud v Praze

Číslo výpisu: R6461/2017
Výpis se poskytuje dle § 102 z.č. 304/2013 Sb

Vyhotovil: Veronika Jirkovská
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