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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl B, vložka 1537

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

17. března 2004
B 1537 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
AC CORPORATE a.s.
Rembrandtova 439/10, Bukov, 400 01 Ústí nad Labem
254 85 491
Akciová společnost

Zprostředkovatelská činnost v pojišťovnictví
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán - představenstvo:
Předseda
představenstva:
HANA JACOLOVÁ, dat. nar. 16. srpna 1974
Presslova 531/13, Ústí nad Labem-centrum, 400 11 Ústí nad Labem
Den vzniku funkce: 24. dubna 2019
Den vzniku členství: 24. dubna 2019
Místopředseda
představenstva:
Ing. MILAN SEDLÁČEK, dat. nar. 4. června 1954
Nerudova 690/8, 790 01 Jeseník
Den vzniku funkce: 24. dubna 2019
Den vzniku členství: 24. dubna 2019
Člen představenstva:
JIŘÍ JANÁK, dat. nar. 18. listopadu 1957
č.p. 1081, 407 79 Mikulášovice
Den vzniku členství: 24. dubna 2019
Počet členů:
3
Za společnost jedná navenek předseda nebo místopředseda představenstva,
Způsob jednání:
a to každý samostatně. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že
k obchodní firmě společnosti připojí jednající člen představenstva svůj
vlastnoruční podpis.
Dozorčí rada:
Předseda dozorčí
rady:
JAROSLAV HAVLÍK, dat. nar. 16. září 1960
č.p. 66, 413 01 Rochov
Den vzniku funkce: 24. dubna 2019
Den vzniku členství: 24. dubna 2019
Člen dozorčí rady:
JAN AMBROS, dat. nar. 24. srpna 1970
č.p. 44, 739 11 Pstruží
Den vzniku členství: 24. dubna 2019
Člen dozorčí rady:
Ing. ZBYNĚK HERZÁN, dat. nar. 2. července 1970
Strážnická 962/4, Slatina, 627 00 Brno
Den vzniku členství: 1. června 2022
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oddíl B, vložka 1537

Počet členů:
Akcie:

Základní kapitál:

3
400 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 5 000,Kč
400 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 5.000,- Kč.
Stanovy omezují převoditelnost akcií na jméno. Převod akcií je podmíněn
souhlasem představenstva. Akcionář podává žádost o souhlas s převodem akcií
společnosti písemně a představenstvo je povinno o souhlasu rozhodnout bez
zbytečného odkladu. Jestliže představenstvo nerozhodne do dvou měsíců od
doručení žádosti, platí, že byl souhlas udělen. Jestliže představenstvo odmítne
udělit souhlas k převodu akcií na jméno, je společnost povinna na žádost
akcionáře tyto akcie odkoupit za cenu přiměřenou jejich hodnotě. Právo na
odkoupení akcií lze uplatnit do jednoho měsíce ode dne, v němž bylo akcionáři
doručeno odmítnutí souhlasu s převodem akcií, jinak zaniká. Pokud se
společnost a akcionář na této přiměřené hodnotě nedohodnou, stanoví tuto
hodnotu představenstvo. Při stanovení ceny akcie bude představenstvo vycházet
z průzkumu zájmu mezi akcionáři společnosti a z účetní hodnoty akcie.
Současně při takovémto stanovení hodnoty akcie je představenstvo povinno
postupovat tak, aby společnost nebyla poškozena a byla minimalizována
případná ztráta.
2 000 000,- Kč
Splaceno: 100%
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