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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 2318

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

1. dubna 1994
B 2318 vedená u Městského soudu v Praze
Pražská strojírna a.s.
Praha 9 - Vinoř, Mladoboleslavská 133, PSČ 19017
601 93 298
Akciová společnost

výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a
telekomunikačních zařízení
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
kovářství, podkovářství
obráběčství
klempířství a oprava karoserií
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
zámečnictví, nástrojářství
zednictví
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
projektová činnost ve výstavbě
Statutární orgán - představenstvo:
člen představenstva:
Ing. MAREK POLICKÝ, dat. nar. 18. února 1977
Mechovka 685, Klánovice, 190 14 Praha 9
Den vzniku členství: 2. února 2017
člen představenstva:
Ing. JIŘÍ DEDEK, dat. nar. 5. srpna 1969
Starý kopec 33/20, 747 94 Děhylov
Den vzniku členství: 13. dubna 2018
předseda
představenstva:
RÓBERT MASAROVIČ, MSc., dat. nar. 30. srpna 1973
K Přehradě 387/22a, Životice, 736 01 Havířov
Den vzniku funkce: 16. dubna 2018
Den vzniku členství: 1. prosince 2016
Počet členů:
3
Společnost zastupují navenek členové představenstva takto:
Způsob jednání:
a) společně dva členové představenstva nebo
b) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které
k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo
svým rozhodnutím.
Při zastoupení společnosti se písemná jednání podepisují tak, že pověřená
osoba připojí svůj podpis k názvu společnosti a ke svému jménu, příjmení a
funkci; při jednání na základě pověření představenstva uvede též odkaz na toto
pověření.
Dozorčí rada:
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předseda dozorčí
rady:
PETER HLAVÁČ, dat. nar. 3. června 1964
Kubelíkova 976/3, Žižkov, 130 00 Praha 3
Den vzniku funkce: 1. prosince 2016
Den vzniku členství: 1. prosince 2016
člen dozorčí rady:
MILAN VALENTA, dat. nar. 27. ledna 1980
č.p. 62, 512 32 Martinice v Krkonoších
Den vzniku členství: 1. prosince 2016
člen dozorčí rady:
Ing. PETR WITOWSKI, dat. nar. 1. září 1970
Okořská 78/21, Čimice, 181 00 Praha 8
Den vzniku členství: 20. března 2019
člen dozorčí rady:
Ing. MIROSLAV PENC, Ph.D., dat. nar. 9. září 1971
Písečná 451/6, Troja, 182 00 Praha 8
Den vzniku členství: 20. března 2019
člen dozorčí rady:

Počet členů:
Jediný akcionář:

PhDr. JIŘÍ ŠPIČKA, dat. nar. 1. května 1962
Pod Harfou 995/23, Vysočany, 190 00 Praha 9
Den vzniku členství: 20. března 2019
5
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, IČ: 000 05 886
Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 19022

Akcie:

Základní kapitál:

12 717 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě
10 000,- Kč
83 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 128
000,- Kč
100 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě
198 000,- Kč
157 594 000,- Kč
Splaceno: 100%
základní kapitál se snižuje za účelem úhrady ztráty minulých období dle §216a
odst. 1

Ostatní skutečnosti:
Datum podpisu zakladatelské smlouvy: 8. 12. 1993
Zakladatel společnosti:
Dopravní podnik hl. m. Prahy se sídlem Praha 7, Bubenská 1
Základní jmění společnosti je tvořeno nepeněžitým vkladem
zakladatele.
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst.
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
Pražská strojírna a.s., jako nástupnická společnost v procesu fúze sloučením, se
slučuje se společností PS-renovace s.r.o., IČO: 25146033, se sídlem Na obrátce
102/16, 198 00 Praha 9, která je v procesu fúze společností zanikající. Jmění
zanikající společnosti přechází na společnost nástupnickou.
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