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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl B, vložka 1855

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

1. ledna 1999
B 1855 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
ZEOS LOMNICE a.s.
K urnovému háji 1276, 512 51 Lomnice nad Popelkou
252 97 473
Akciová společnost

Zemědělská výroba včetně zpracování a prodeje zemědělských
výrobků za účelem jejich dalšího zpracování nebo dalšího prodeje
Lesní výroba, včetně zpracování a prodeje lesních výrobků
Pokrývačství, tesařství
Truhlářství, podlahářství
Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní a mezinárodní
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
obory činnosti:
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
výroba krmných směsí pro zvířata a jejich prodej
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rámci živnosti volné
výroba pilařská a impregnace dřeva
Statutární orgán - představenstvo:
Předseda
představenstva:
Ing. JIŘÍ LACINA, dat. nar. 14. dubna 1966
Lindnerova 12, Staré Město, 506 01 Jičín
Den vzniku funkce: 27. července 2015
Den vzniku členství: 27. července 2015
Místopředseda
představenstva:
MILOŠ KUBÁNEK, dat. nar. 7. října 1960
Dráčov 6, 512 51 Lomnice nad Popelkou
Den vzniku funkce: 27. července 2015
Den vzniku členství: 27. července 2015
Člen představenstva:
PŘEMYSL ŠULC, dat. nar. 11. února 1971
Pohoří 11, 512 51 Stružinec
Den vzniku členství: 1. dubna 2018
Počet členů:
3
Každý člen představenstva jedná samostatně. K níže uvedeným právním
Způsob jednání:
jednáním je třeba podpisu alespoň dvou členů představenstva, z nichž alespoň
jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva:
a) k nabývání, zcizování, zatěžování nemovitostí,
b) k přijímání nebo poskytování úvěrů, půjček a ručení
c) k uzavírání obchodních smluv, jejichž plnění je v jednotlivém případě vyšší než
5,000.000,-Kč.
Podepisování za společnost se děje tak, že k nadepsané nebo vytištěné firmě
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společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva samostatně nebo dva
členové představenstva.
Dozorčí rada:
Předseda dozorčí
rady:
Mgr. PETR VELDA, dat. nar. 7. září 1974
Smetanova 1280, 512 51 Lomnice nad Popelkou
Den vzniku funkce: 27. března 2018
Den vzniku členství: 27. března 2018
Člen dozorčí rady:
RADEK FEJFAR, dat. nar. 15. listopadu 1976
č.p. 41, 512 51 Syřenov
Den vzniku členství: 1. dubna 2018
Člen dozorčí rady:
Ing. PAVEL PODLIPNÝ, dat. nar. 18. října 1952
č.p. 168, 512 71 Nová Ves nad Popelkou
Den vzniku členství: 16. května 2015
Člen dozorčí rady:
DANA KŘEPELKOVÁ, dat. nar. 5. srpna 1965
č.p. 52, 512 71 Nová Ves nad Popelkou
Den vzniku členství: 16. května 2015
Člen dozorčí rady:

Počet členů:
Akcie:

Základní kapitál:

Ing. JAROSLAV VAGENKNECHT, dat. nar. 7. září 1955
Kavánova 1288, 512 51 Lomnice nad Popelkou
Den vzniku členství: 16. května 2015
5
2 760 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 50 000,- Kč
Akcie společnosti jsou omezeně převoditelné a k účinnosti jejich převodu vůči
společnosti se vyžaduje souhlas dozorčí rady a zápis o změně v osobě
akcionáře v seznamu akcionářů.
7 400 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 5 000,- Kč
Akcie společnosti jsou omezeně převoditelné a k účinnosti jejich převodu vůči
společnosti se vyžaduje souhlas dozorčí rady a zápis o změně v osobě
akcionáře v seznamu akcionářů.
175 000 000,- Kč
Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:
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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