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Výpis platných
z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl B, vložka 1658
Datum zápisu:

7. června 1993

Spisová značka:

B 1658 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Obchodní firma:

SPEED HAN a.s.

Sídlo:

Roudnice nad Labem, Smetanovo nám. 1138, PSČ 413 01

Identifikační číslo:

482 91 081

Právní forma:

Akciová společnost

Předmět podnikání:

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma
příloh 1-3 zák. č. 455/91 Sb.)
mezinárodní zasilatelství
opravy motorových vozidel
opravy karosérií
opravy a montáž měřidel
silniční motorová doprava osobní
silniční motorová doprava nákladní
grafické a výtvarné práce
skladová činnost
zastupování v celním řízení
podniky zajišťující ostrahu majetku a osob
pronájem a půjčování věcí movitých

Statutární orgán představenstvo:

předseda představenstva:
STANISLAVA HANŽLOVÁ, dat. nar. 16. dubna 1960
Smetanovo náměstí 1138, 413 01 Roudnice nad Labem
den vzniku funkce: 27. prosince 2012
den vzniku členství: 27. prosince 2012
člen představenstva:
LUBOR HANŽL, dat. nar. 8. února 1977
Smetanovo náměstí 1138, 413 01 Roudnice nad Labem
den vzniku členství: 27. prosince 2012
člen představenstva:
PAVEL HANŽL, dat. nar. 5. listopadu 1979
Radouň 159, 411 08 Štětí
den vzniku členství: 27. prosince 2012

Způsob jednání:

Jménem společnosti je oprávněn jednat a podepisovat předseda
představenstva samostatně nebo dva členové představenstva
společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné
nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis
předseda představenstva nebo dva členové představenstva.

Dozorčí rada:

Předseda:
Petra Hanžlová, dat. nar. 25. června 1978
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Roudnice nad Labem, Švermova 1529, PSČ 413 01
den vzniku funkce: 26. července 2010
den vzniku členství: 26. července 2010
člen dozorčí rady:
WIESLAW BANACH, dat. nar. 27. listopadu 1950
Zahradní 362, 411 56 Bohušovice nad Ohří
den vzniku členství: 27. prosince 2012
Akcie:

8 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité
hodnotě 1 000 000,- Kč
20 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité
hodnotě 100 000,- Kč

Základní kapitál:

10 000 000,- Kč
Splaceno: 100 %

Ostatní skutečnosti:

Společnost změnila na základě rozhodnutí valné hromady ze dne
24.11.2005 právní formu ze společnosti s ručením omezeným
na akciovou společnost. O tomto rozhodnutí byl pořízen JUDr.
Hanou Královou, notářkou se sídlem v Litoměřicích, Dlouhá
183/5, notářský zápis č.j. NZ 202/2005, N 229/2005.

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