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Výpis
z , vedenéhoobchodního rejstříku

Městským soudem v Praze
oddíl , vložka B 8892

Datum zápisu: 21. května 1997
Spisová značka: B 8892 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma: European Business Enterprise,a.s.
Sídlo: Masarykovo nám. 14/10, 251 01 Říčany
Identifikační číslo: 251 30 382
Právní forma: Akciová společnost
Předmět podnikání:

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
poradenská činnost v oblasti obchodu a služeb
zprostředkovatelská činnost v oblasti stavebnictví
činnost organizačních a ekonomických poradců
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, průmyslu, služeb a finančnictví
vyjma činností vyloučených živnostenským zákonem
činnost realitní kanceláře
činnost účetních poradců
správa cizího majetku vyjma činností vyloučených živnostenským zákonem a
vyjma činností uvedených v přílohách živnostenského zákona
údržba a instalace softwarového vybavení
automatizované zpracování dat
poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory
nebo vyhotovování programů na zakázku)
reklamní činnost a marketing
vydavatelství a nakladatelství
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných
dražbách
Provádění veřejných dražeb-dobrovolných,-nedobrovolných

Statutární orgán -
představenstvo:

člen představenstva:
  Ing. VLADIMÍR PACLÍK, dat. nar. 29. července 1970

Spojovací 428, 251 63 Strančice
Den vzniku členství: 13. června 2014

Způsob jednání: Způsob zastupování za společnost:
Jménem společnosti jedná člen představenstva samostatně.

Dozorčí rada:
člen dozorčí rady:

  JITKA PACLÍKOVÁ, dat. nar. 16. června 1970
Spojovací 428, 251 63 Strančice
Den vzniku členství: 13. června 2014

Akcie:
222 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000
,- Kč
480 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč
v listinné podobě

Základní kapitál: 27 000 000,- Kč
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Splaceno: 100%
Ostatní skutečnosti:

Dne 26.6.2003 rozhodla valná hromada společnosti European Business
Enterprise, s.r.o. o změně právní formy dle § 69d) obchod.zák. na akciovou
společnost.
Počet členů statutárního orgánu: 1
Počet členů dozorčí rady: 1
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: R11163/2016
Výpis se poskytuje dle § 102 z.č. 304/2013 Sb

Vyhotovil: Vladimíra Staňová
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