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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl B, vložka 3052

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

11. února 2009
B 3052 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
DSP a.s.
č.p. 111, 530 02 Kostěnice
275 55 917
Akciová společnost

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
projektová činnost ve výstavbě
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními
soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k
přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními
soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny
k přepravě zvířat nebo věcí
Truhlářství, podlahářství
Statutární orgán - představenstvo:
člen představenstva:
Ing. FRANTIŠEK HABURAJ, Ph.D., dat. nar. 20. ledna 1980
Přeloučská 57, Staré Čívice, 530 06 Pardubice
Den vzniku členství: 12. října 2016
Počet členů:
1
Způsob jednání:
Společnost zastupuje jediný člen představenstva.
Dozorčí rada:
ČLEN DOZORČÍ
RADY:
VĚNCESLAVA KARALOVÁ, dat. nar. 7. května 1972
č.p. 67, 751 18 Říkovice
Den vzniku funkce: 1. října 2017
Den vzniku členství: 1. října 2017
Počet členů:
1
Akcie:
20 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,Kč
Základní kapitál:
2 000 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst.
5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
Společnost DSP s.r.o., se sídlem Pardubice, Studánka, Dubinská 756, PSČ 530
12, identifikační číslo 275 55 917, změnila právní formu na společnost DSP a.s.
a bude nadále vedena u obchodního rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl B, vložka 3052.
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