Tento výpis z veřejných rejstříků elektronicky podepsal "KRAJSKÝ SOUD V ÚSTÍ NAD LABEM [IČ 00215708]" dne 1.9.2018 v 09:14:00.
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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl B, vložka 739

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

1. ledna 1996
B 739 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Solitea CDL, a.s.
Klíšská 1810/31, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem
631 48 439
Akciová společnost

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a
telekomunikačních zařízení
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Statutární orgán - představenstvo:
Předseda
představenstva:
Ing. VÍTĚZSLAV KOTRS, dat. nar. 16. června 1960
Šrámkova 3342/57, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem
Den vzniku funkce: 20. září 2017
Den vzniku členství: 20. září 2017
Místopředseda
představenstva:
MARTIN CÍGLER, dat. nar. 25. června 1964
Högrova 2888/17, Královo Pole, 612 00 Brno
Den vzniku funkce: 20. září 2017
Den vzniku členství: 20. září 2017
Člen představenstva:
Ing. MAREK LANG, dat. nar. 17. června 1966
V Lánech 262, Skorotice, 403 40 Ústí nad Labem
Den vzniku členství: 20. září 2017
člen představenstva:
PETR FRANC, dat. nar. 31. března 1968
Jižní Stráň 304, 250 72 Předboj
Den vzniku členství: 1. července 2018
Počet členů:
4
Členové představenstva zastupují společnost ve všech věcech samostatně, s
Způsob jednání:
výjimkou
(a) přijímání úvěrů a/nebo zápůjček jménem společnosti v hodnotě 1.000.000 Kč
a vyšší (nebo odpovídající této částce v jiné měně),
(b) poskytování úvěrů a/nebo zápůjček společností třetím osobám v hodnotě
1.000.000 Kč a vyšší (nebo odpovídající této částce v jiné měně),
(c) zřízení zástavního práva, věcného břemene, předkupního práva k majetku
společnosti, vložení majetku společnosti do základního kapitálu jiné společnosti
nebo družstva, nebo vyčlenění majetku z vlastnictví společnosti za účelem
zřízení svěřenského fondu,
(d) převodu, nájmu nebo pachtu nemovitých věcí ve vlastnictví společnosti,
zřízení práva stavby k nemovitým věcem ve vlastnictví společnosti,
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(e) zcizení majetku společnosti v hodnotě 1.000.000 Kč a vyšší (nebo
odpovídající této částce v jiné měně), to neplatí pro případy, kdy společnost
prodá druhé osobě movité věci, provede dílo, poskytne služby či poskytne licenci
za odměnu, kdy tyto činnosti jsou předmětem podnikání společnosti,
(f) nabytí majetku společností v hodnotě 1.000.000 Kč a vyšší (nebo odpovídající
této částce v jiné měně), to neplatí pro případy, kdy je společnosti druhou osobou
uhrazena cena za prodej movitých věcí, nebo odměna za provedení díla,
poskytnutí služeb či poskytnutí licence, nebo provedení jiných činností, kdy tyto
činnosti jsou předmětem podnikání společnosti,
(g) vystavení směnky nebo šeku jménem společnosti, avalování, nabytí nebo
převodu směnky,
(h) převzetí ručení za závazky třetích osob, vydání záruční listiny, zajišťovacího
převodu práva, převzetí dluhu třetí osoby, přistoupení k dluhu třetí osoby,
(i) postoupení pohledávky společnosti v hodnotě 1.000.000 Kč a vyšší (nebo
odpovídající této částce v jiné měně), zajišťovacího postoupení pohledávky, a
(j) převodu nebo postoupení majetku společnosti se zpětným převodem či
postoupením,
kdy společnost zastupují nejméně dva členové představenstva, kdy jeden z nich
je místopředseda představenstva.
Dozorčí rada:
Předseda dozorčí
rady:
MILAN ANDRÝSEK, dat. nar. 27. srpna 1954
Koněvova 2984/60, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem
Den vzniku funkce: 20. září 2017
Den vzniku členství: 20. září 2017
Člen dozorčí rady:
Ing. VĚRA ČECHOVÁ, dat. nar. 11. února 1964
Brandtova 3269/18, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem
Den vzniku členství: 20. září 2017
Člen dozorčí rady:

Počet členů:
Jediný akcionář:

JUDr. PAVEL MAREČEK, dat. nar. 4. října 1959
Štefánikova 460/26, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem
Den vzniku členství: 20. září 2017
3
Solitea, a.s., IČ: 015 72 377
Drobného 555/49, Ponava, 602 00 Brno

Akcie:

Základní kapitál:

100 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě
100 000,- Kč
Všechny akcie společnosti jsou převoditelné pouze na (i) společnost Solitea, a.s.,
IČO: 01572377, se sídlem Drobného 555/49, Ponava, 602 00 Brno, (ii) banku,
která poskytne společnosti a/nebo akcionáři společnosti financování, nebo (iii)
společnost samotnou při splnění podmínek pro nabytí vlastních akcií
10 000 000,- Kč
Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:
Akcie nejsou veřejně obchodovatelné.
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst.
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
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Na společnost CDL SYSTEM a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 31, IČ: 631
48 439 jako nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění
zanikající společnosti CDL Servis s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 31,
IČ: 250 03 780 na základě projektu fúze sloučením ze dne 10.4.2015 s
rozhodným dnem 1.1.2015.
Společnost CDL SYSTEM a.s. se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 31, PSČ
40001, identifikační číslo (IČ): 63148439 se rozdělila a část jejího jmění
(odštěpením sloučením) přešla na společnost KHR UL s.r.o. se sídlem Klíšská
1810/31, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem, identifikační číslo
(IČ): 04483758 jako společnost nástupnickou a to dle projektu přeměny
vyhotoveného dne 27.4.2016 k rozhodnému dni 1.1.2016.
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