elektíonicky podepsal "Krajsloý soud

V Hradci Králové

výpis platných

!Č 00215716]" dne 9,10,2014 v 09:42:17,

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Hradci KráIové
oddíl C. vložka 27806

Datum zápisu:

4. června 201-0

Spisová značka:
obchodní íirma:

-C

Sídlo:

č.p, 310, 512 03 Libštát

ldentifikační číslo:
právní íorma:

Společnost s ručenímomezeným

ZiaOavedená u Krajského soudu v Hradci Králové

DS Agro Energie s.r,o.

287 93 B3B

Předmět podnikání:

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách L až 3 živnostenského
zákona
obory činnosti:
- výroba hnojiv
- Zprostředkování obchodu a služeb
- velkoobchod a maloobchod
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Statutární orgán:

Jednatel:
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JOSEF CHUCHLíK, dat. nar.

B. března 1969

č.p. 3J-0, 512 03 Libštát
Den vzniku funkce: L, záíí201,4

Způsob jednání:

Společníci:
Společník:
Podíl:

Zástavní právo:

Společník:

Podíl:

Jednatel jedná za společnost samostatně,

DS Holding a.s., lČ: O2467 445
č.p, 3J-0, 512 03 Libštát

Vklad: 1_02 000,- Kč
Splaceno: L00o/o
Obchodní podíl: 51- %
Druh podílu: základní
Kmenový list: nevydává se

podílu společníkaDS Holding a,s, ve
3]_0, pSč 512 03,
společnosti DS Agro inergie s,r.o., se'sídlem: Libštát
rejstříku
identifikační číslo2B7 93 B3B, zapsanou v obchodním
vložka 27806, ve
vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C,
prospěch spoiečnosti Česká spořitelna, a,s,, se sídlem Praha 4,
pro
blbrachtova Lg2gt62, psč 14o 00, identifikačníčíslo452 447B2,
čtyři
Sedmdesát
(slovy:
74,34_4.ooo,_
ňoňr.oaur.v do celkové výše CZK
a
příslušenstvím
*itiony tři šta čtyřicet čtyři tisíce korun českých) s
výše
ouoou.i pohledávky urňine od 18.3.20]_1_ do 31_.8.2026 do celkové
čtyřicet čtyři
CZK74.á44.0oO,_ (slovy: Sedmdesát čtyři miliony tři sta
tisíce korun českých).
Datum vzniku zástavního práva: 19, dubna 201-]-

ffidnímu

ADV Libštát a.s., lC: 00128
č.p, LL4,5L2 03 Libštát

91]-

Vklad: 98 000,- Kč
Splaceno: 100%

Údaje platné ke dni: 9, října 2074 09:42

Ll2

oddí| C, vložka 27806

Obchodní podíl: 49 0/o
Druh podílu: základní
Kmenový list: nevydává se
Zástavní právo:

Základní kapitál:

Zástavní právo k obchodnímu podílu společníka:ADV Libštát a,s,, ve
společnosti DS Agro Energie s.r,o., se sídlem: Libštát 310, PSČ 5]-2 03,
identiíikačníčíslo2B7 93 83B, zapsanou v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27806, ve
prospěch společnosti Česká spořitelna, a,s., se sídlem Praha 4,
olbrachtova 1929162, PSČ 140 00, identifikačníčíslo452 44 7B2, pro
pohledávky do celkové výše CZK 74,344.0OO,- (slovy: Sedmdesát čtyři
miliony tři sta čtyřicet čtyři tisíce korun českých) s příslušenstvíma
budoucí pohledávky vzniklé od 1B.3.2O1]- do 31.8.2026 do celkové výše
CZK74,344.000,- (slovy: Sedmdesát čtyři miliony tři sta čtyřicet čtyři
tisíce korun českých).
Datum vzniku zástavního práva: 19. dubna 20]-1
200 000,- Kč

z
c
.
e
i
g
r
e
n
e
.ds

ostatní skutečnosti:

Počet členůstatutárního orgánu: 1Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777
odst, 5 zákonač.90l20L2 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
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Udaje platné ke dni: 9. října 2OL4 09:42
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Správnost tohoto Wpisu se potvrzuie
Krajslcým soudem v Hradci Králové
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