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Výpis platných

Datum zápisu:

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně

oddíl B, vloŽka 1337

4. května 1994
Spisová značka: B 7337 vedená u Krajského soudu v Brně
obchodní firma: AGRO Ořechov, a,s.
Sídlo: ořechov, Syrovická č.p. 755, PsČ 664 44
Identifikační číslo: 607 05 4B5
právní forma: Akciová společnost
Předmět podnikání: zemědělská výroba rostlinná i živočišná

zed n ictví

hostinská činnost

obráběčství

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná
vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně,
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách I až 3
živnostenského zákona

Statutární orgán -
představenstvo:

předseda představenstva :

Ing. LIBOR KOLOMAZNÍK, dat. nar. 1. prosince 1964
Krátká 4496/2, 767 01Kroměříž
den vzniku funkce: 11. července 2011
den vzniku členství: 24. června 2O11

m ístopředseda představenstva 
:

Ing. JOSEF ALBRECHT, dat. nar. 28. listopadu 1953
Rostislavova 74B/76,683 23 lvanovice na Hané
den vzniku funkce: 11. července 2011
den vzniku členství: 24. června 2017
čIen představenstva:
ŠrĚpÁru GAT, dat. nar. 20. dubna 7944
Sádky 397, 664 43 Želešice
den vzniku členství: 24. června 2011

Způsob jednání: způsob jednání: společnost .u.tupffi před
soudY a jinými orgány souČastně předseda představenstva nebo
místopředseda představenstva a jeden člen představenstva,
Reditel jedná za společnost v rozsahu písemného pověření,
které mu bylo uděleno představenstvem.
Podepisování za společnost se děje tím zpŮsobem, že
k obchodní firmě nebo razítku s obchodni firmou společnosti
připojí své podpisy předseda představenstva nebo
místopředseda představenstva a jeden člen představenstva
nebo představenstvem písemně pověřená jiná osoba. Řediiel
činí písemné právní úkony za Společnost v rozsahu mu
uděleného PÍsemného pověření a to tak, že k firmě nebo razítku
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s obchodní firmou Společnosti
označující jeho funkci ředitele.

připojí svŮj podpis a dodatek

Dozorčí rada: předseda dozorčí rady:
Ing. Antonín Šik, dat, nar, 15. května 1947
SilŮvky, Anenská 161, pSČ 664 46
den vzniku funkce: 11. července 2011
den vzniku členství; 24. června 2011
místopředseda dozorčí rady ;

bc. Petr BartŮněk, dat, nar. L února 7974
Brno, Pod Nemocnicí 5, PSČ 625 0o
den vzniku funkce: 11, července 2011
den vzniku členství: 24. června 2O11

člen dozorčí rady:
Marta JaníČková, dat. nar, 14. bYezna 7963
ořechov, U Kostela 47, psČ 664 44
den vzniku členství: 24. června 2O11

Akcie: 690 ks kmenové
hodnotě 90 OOO,

akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité
-Kč

2 0BB ks kmenové
jmenovité hodnotě

akcie na jméno v listinné podobě ve
9 000,- Kč

Akcie mají omezenou převoditelnost. Převoditeln"" 
"podmíněna předchozím souhlasem představenstva společnosti.

smlouva o převodu akcií nabývá účinnosti až udělením souhlasu
s převodem akcií představenstva, Pokud představenstvo
nerozhodne o žádosti do dvou měsíců od jeho obdržení, platí, že
souhlas byl udělen. O udělení souhlasu představenstva
k převodu akcií je oprávně požádat převodce nebo nabyvatel
akcií a žádost musí obsahovat identifikaci převodce a nabyvatele
(jméno a příjmení nebo obchodní firmu, bydliště nebo sídlo),
idetifikaci převáděných akcií (počet, jmenovitou hodnotu,
pořadová čísla) a kupní cenu převád8ných akcií.

Zák|adni kapitáll B0 892 000,- Kč
Splaceno: 100 %

ostatní skutečnosti: Společnost vznikla rozdělením ze ZD ořechov ," .iat".n u
Ořechově,
Rg Dr 724 zdejšího obchodního rejstříku, na tuto akciovou
společ-
nost a na zD ořechov se sídlem v Ořechově, Družstevní 12.Tento výpis je neprodejný a Uyffiřizen na rnternetu (http://www.iustice.cz).

Dne: 15,05 .2014 1O:OB:53
Udaje platné ke dni 15,05.2074 06:0O;00
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