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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ostravě
oddíl B, vložka 2085

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

4. ledna 1999
B 2085 vedená u Krajského soudu v Ostravě
KVADOS, a.s.
Pivovarská 4/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
258 26 654
Akciová společnost
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Správní rada:
předseda správní
rady:

Počet členů:
Způsob jednání:

MIROSLAV HAMPEL, dat. nar. 12. listopadu 1971
Úzká 478, Poruba, 735 14 Orlová
Den vzniku funkce: 30. června 2014
Den vzniku členství: 30. června 2014
1
Člen správní rady zastupuje společnost při jednáních vůči třetím osobám
samostatně.

Akcie:

Základní kapitál:

200 ks akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč
Akcie jsou převoditelné na třetí osobu i jiného akcionáře s předchozím
souhlasem valné hromady, přičemž ostatní akcionáři mají předkupní právo k
těmto akciím, a to v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií.
2 000 000,- Kč
Splaceno: 2 000 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:
Na společnost KVADOS, a.s. přešlo veškeré jmění zanikající společnosti
KVADOS Mobile Solutions s.r.o., IČ: 25386824, se sídlem na adrese Ostrava,
Moravská Ostrava, Pivovarská 4/10, PSČ 702 00, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. oddíl C, vložka 17411, a to
podle Projektu přeměny převzetí jmění společníkem ze dne 22.3.2011.
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst.
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
Valná hromada společnosti rozhodla dne 30.6.2014 o zvýšení základního
kapitálu společnosti z vlastních zdrojů takto:
(i) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku ve výši 1.000.000,- Kč (slovy:
jeden milion korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad ani pod
navrhnovanou částku zvýšení základního kapitálu;
(ii) vlastním zdrojem, z něhož se základní kapitál Společnosti zvyšuje dle členění
podle struktury vlastního kapitálu v účetní závěrce Společnosti, je nerozdělený
zisk minulých let;
(iii) určuje se, že se zvyšuje jmenovitá hodnota akcií, tedy jmenovitá hodnota
jedné kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 5.000,Kč (slovy: pět tisíc korun českých) se zvyšuje na částku ve výši 10.000,- Kč
(slovy: deset tisíc korun českých);
(iv) valná hromada určuje lhůtu pro předložení akcií v délce dvou měsíců ode
dne zápisu nové výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku,
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pro postup pro zvýšení jmenovité hodnoty akcií pak platí zejména ust. § 500 zák.
o obchodních korporacích.
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