
elektíonicky podepsal ,,Křaishý soud V Hradci Kíálové [lČ 00215716]" dne 8,2.2016 v 09:03:58,

Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného

Krajslcým soudem v Hradci Králové
oddíl B, vložka 566

Datum zápisu: 1-7. dubna 1992

Spisová značka: B 566 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

obchodní firma: AGROKunčice,a,s.
č.p. 51, 543 61 Kunčice nad Labem

!dentifikační číslo: 455 34 161
právní íorma: Akciová společnost
Předmět podnikání:

Služby pro zemědělství:
- nákup, skladovánía prodej hnojiv, ochranných přípravků a látek a dalších
prostředkŮ ke zvyšování úrodnosti pŮdy,

- aplikace průmyslových hnojiv a ochranných přípravků, látek a činností s tím

souviseiící
ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým
organismŮm přípravky na ochranu rostlin
povrchové tlakové čištění
Silniční motorová doprava nákladní
Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou

výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitel. balení do

50 kg na jeden kus balení
obchodní - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Renovace bytových zaYízení patentovanou folií a výměnou dílů
jich změn a odstraňování

podlahářství

Statutární orgán _ 
Pronájem nemovitostÍ, bytŮ a nebytových prostor ,

představenstvo:
Předseda
představenstva:

JOSEF CHUcHLíK, dat. nar. B, března 1969
č.p. 310, 512 03 Libštát
Den vzniku funkce: 1, prosince 201-5

Den vzniku členství: 1. prosince 20]-5

Místopředseda
představenstva:

ZDENĚK KoPEcKÝ, dat. nar. 20. záYí 1972
Kundratice 31, 51_4 01 Košťálov
Den vzniku funkce: 1_, prosince 2015
Den vzniku členství: 1. prosince 2015

Místopředseda
představenstva:

RENE MEWALD, dat, nar. 9, září1968
U vodojemů 1529, 543 01Vrchlabí
Den vzniku funkce. 1. prosince 201_5

Den vzniku členství: 1, prosince 2015

Údaje platné ke dni: 8. února 2oL6 05:44 1,12
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oddíl B, vložka 566

Způsob jednání: Jednání a podepisování za společnost:
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva,

anebo společně dva členové představenstva. Podepisování za společnost se

děje tak, že k vytištěnémll, otištěnému, nebo napsanému obchodnímu jménu

společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, anebo společně dva

Dozorčí rada:
Člen dozorčí rady:

členové představenstva.

LUDM|LA cHUcHLÍKoVÁ, dat, nar. ]_0, dubna 1972

č,p. 310, 512 03 Libštát
Den vzniku členství: 1. prosince 20]-5

L

1 645 ks akcie na malitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1_0 000,

Kč
akcie neomezeně převoditelné

50 ks akcie na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1

akcie isou neomezeně převoditelné

Základní kapitál: ]-6 500 000,- Kč
Splaceno: 1OOo/o

ostatní skutečnosti:
Udaje o zíízení:
Společnost bylazaložena zakladatelskou listinou ze dne 31.3.]-992 zakladateli -

snížit základní jmění na ]-6,500.000,-

Údaje platné ke dni: 8. února 201605,.44 212
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Veřejný rejstřík _ vYpisy ptatných éJ
OYěruji Pod Pořadovým číslem UM Lib- 0124t16, že tato listina, která 

"#o,Ei
i:'J"'^ŤlT ::Tť.: í"-1*:,i:llT,,:lstému :ái?,í ; r,^. ? ;ilil"Ňě
Pod9bY do Podoby listinné, skládajíci se z 2 listů, ,. alrtoulc ;ň;ňs obsahem výstuPu z informačního systému veřejné správy v elektronické
podobě.

Ověřující osoba: Matoušková Hana
V Libštátě dne 08.02. 20t6

..É.
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