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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl B, vložka 3008

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

13. března 1991
B 3008 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
CETTUS a.s.
Pardubice - Zelené Předměstí, Jiráskova 2839, PSČ 53002
150 49 531
Akciová společnost

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Oceňování majetku pro věci nemovité
Projektová činnost ve výstavbě
Statutární orgán - společník:
člen představenstva:
Mgr. ZUZANA NOVÁ, dat. nar. 8. května 1980
Za Kopečkem 519, Pardubičky, 530 03 Pardubice
Den vzniku funkce: 22. února 2021
Den vzniku členství: 22. února 2021
Počet členů:
1
Způsob jednání:
Společnost zastupuje jediný člen představenstva samostatně.
Dozorčí rada:
Předseda dozorčí
rady:
Mgr. MARTINA NOVÁ, dat. nar. 14. srpna 1984
nábřeží Závodu míru 1885, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
Den vzniku funkce: 27. listopadu 2018
Den vzniku členství: 26. listopadu 2018
Počet členů:
1
Akcie:
197 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 20 000,Kč
Omezení převoditelnosti akcií: K převodu akcií na jméno je zapotřebí souhlas
valné hromady společnosti. K rozhodnutí o udělení souhlasu s převodem akcií na
jméno se v tomto případě vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny hlasů
přítomných akcionářů. Převodce o souhlas požádá písemně prostřednictvím
představenstva a v žádosti uvede počet a jmenovitou hodnotu převáděných
akcií, jméno nebo obchodní firmu a bydliště nebo sídlo nabyvatele, a cenu
převáděných akcií. Pokud tyto údaje nebudou v žádosti uvedeny, je valná
hromada povinna udělení souhlasu odmítnout.
3 940 000,- Kč
Základní kapitál:
Splaceno: 100%
Ostatní skutečnosti:
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst.
5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
Akciová společnost CETTUS a.s. vznikla změnou právní formy obchodní
společnosti V & N, veřejná obchodní společnost, se sídlem Pardubice, tř. Míru
90, PSČ 530 02, IČ 150 49 531, zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským
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oddíl B, vložka 3008

soudem v Hradci Králové odd. AXVII, vložka 189, podle projektu změny právní
formy ze dne 31.5.2011.
V důsledku fúze sloučením dle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách
obchodních společností, přešlo na společnost CETTUS a.s. jako na
nástupnickou společnost jmění akciové společnosti VaN cz a.s., se sídlem
Pardubice, Zelené Předměstí, třída Míru 90, PSČ 530 02, IČ 287 98 724, včetně
práv a povinností z pracovněprávních vztahů.
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