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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně
oddíl B, vložka 138

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

12. listopadu 1990
B 138 vedená u Krajského soudu v Brně
AGROTEC a.s.
Brněnská 12/74, 693 01 Hustopeče
005 44 957
Akciová společnost
měření emisí vozidel se zážehovými motory
kontrolní testování mechanizačních prostředků na ochranu
rostlin
opravy silničních vozidel
obráběčství
klempířství a oprava karoserií
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo
jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny včetně,
jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,- nákladní provozovaná provozovaná
vozidly nebo jízdními soupravami o největší o největší povolené hmotnosti
nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,- osobní
provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče
hostinská činnost
poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Předmět činnosti:
zemědělství včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem
zpracování nebo dalšího prodeje
Statutární orgán - představenstvo:
Místopředseda
představenstva:
AGROFERT, a.s., IČ: 261 85 610
Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 3. května 2019
Den vzniku členství: 3. května 2019
při výkonu funkce
Ing. JOSEF MRÁZ, dat. nar. 7. dubna 1965
Dejvická 555/36, Bubeneč, 160 00 Praha 6
zastupuje:
Předseda
představenstva:
Ing. MARTIN RADA, dat. nar. 21. března 1967
Brněnská 1474/10, 693 01 Hustopeče
Den vzniku funkce: 1. června 2021
Den vzniku členství: 1. června 2021
člen představenstva:
KAREL PLEŠINGER, dat. nar. 5. února 1977
Růžkovy Lhotice 21, 257 65 Čechtice
Den vzniku členství: 1. února 2022
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Počet členů:
Způsob jednání:

3
Způsob jednání:
Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva
členové představenstva,z nichž jeden je předsedou nebo místopředsedou
představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva v záležitostech
zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách v
majetku společnosti, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně
členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na
určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím

Dozorčí rada:
člen dozorčí rady:
MIROSLAV NAUČ, dat. nar. 11. listopadu 1978
Padovská 696/3, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10
Den vzniku členství: 30. července 2019
místopředseda
dozorčí rady:
Ing. TOMÁŠ DVOŘÁK, dat. nar. 29. října 1977
Dvořákova 473, 664 84 Zastávka
Den vzniku funkce: 1. února 2022
Den vzniku členství: 1. února 2022
Předseda dozorčí
rady:

Počet členů:
Jediný akcionář:

JUDr. IVO JEŽEK, dat. nar. 5. dubna 1968
Piaristů 997/10a, 692 01 Mikulov
Den vzniku funkce: 1. června 2021
Den vzniku členství: 1. června 2021
3
AGROFERT, a.s., IČ: 261 85 610
Praha, Pyšelská 2327/2, okres Hlavní město Praha, PSČ 14900

Akcie:

Základní kapitál:

1 ks akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 266 000 000,Kč
266 000 000,- Kč
Splaceno: 266 000 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:
Způsob zřízení: Akciová společnost byla zřízena dle zákona č.
104/90 Sb. o akciových společnostech zakladatelskou smlouvou o
jednorázovém založení akciové společnosti schválenou zakladateli
dne 10.11.1990.
Na základě fúze sloučením společnost s obchodní firmou AGROTEC a.s. se
sídlem Hustopeče, Brněnská 74, PSČ: 693 01, IČ: 00544957, která je zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 138,
jako nástupnická společnost převzala jmění zanikajících společností - AGROTEC
Auto s.r.o., sídlem Břeclav, Lidická 123, PSČ: 690 02, IČ: 46980431, která je
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,
vložka 8073, AGROTEC Truck s.r.o., sídlem Horní Suchá, U Lékárny 5, PSČ:
735 35, IČ: 26269066, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 26825 a společnosti CARLOS,
spol. s r.o., sídlem Brno, Cejl 109, PSČ: 662 70, IČ: 60725788, která je zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 16963.
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Na základě projektu rozdělení odštěpením sloučením schváleného dne 21.
června 2013, došlo u společnosti AGROTEC a.s., jako společnosti rozdělované,
k odštěpení části jejího jmění a přechodu této odštěpované části jmění na
společnost AGF Energy, a.s., IČO 29137357, se sídlem Praha 4, Chodov,
Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00.
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst.
5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
Na společnost AGROTEC a.s., se sídlem na adrese Brněnská 12/74, 693 01
Hustopeče, IČO 00544957, jako jednu z nástupnických společností, přešla část
jmění zanikající společnosti STEMP s.r.o., se sídlem na adrese Slavice 98, 674
01 Třebíč, IČO 26249189, která byla uvedena v projektu rozdělení rozštěpením
sloučením, vyhotoveném dne 18. 11. 2021; druhá část tohoto jmění přešla na
nástupnickou společnost AGRI CS a.s., se sídlem na adrese Hybešova 62/14,
693 01 Hustopeče, IČO 26243334; společnost STEMP s.r.o. tímto rozštěpením
zanikla.
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