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Cégkivonat 

a Prágai Városi Bíróság 
által vezetett 

cégjegyzékből 

„B" részleg, 9662 betét 

 

Bejegyzés kelte: 1997. június16. 

Ügyiratszám: B 9662. vezeti Prágai Városi Bíróság 

Cégnév: AKCENTA CZ a.s. 

Székhely: Salvátorská, Staré Město, 110 00 Praha 1, , trh572/11. 

Azonosítószám: 251 63 680 

Cégforma: Részvénytársaság 

A cég tevékenységi köre: 

a vállalkozásról szóló törvény 1 - 3 mellékletében nem szereplő termelés, kereskedelem és 

szolgáltatás 

a 284/2009 sz. törvény szerinti fizetési szolgáltatások: 

 a társaság által vezetett fizetési számlára történő készpénzbefizetés a hivatkozott törvény 

3. § (1) bekezdés a) pontja értelmében, 

 a társaság által vezetett fizetési számláról történő készpénzfelvétel a hivatkozott törvény 3. § 

(1) bekezdés b) pontja értelmében, 

 pénzeszközök átutalása a hivatkozott törvény 3. § (1) bekezdés c) pontja értelmében,  

 fizetési eszközök, valamint azok elfogadására szolgáló berendezések kiadása 

és kezelése a hivatkozott törvény 3. § (1) bekezdés e) pontja értelmében, 

 pénzeszközök átutalása a hivatkozott törvény 3. § (1) bekezdés f) pontja értelmében  

 értékpapír-kereskedői tevékenység a 256/2004. sz. törvény értelmében, a fő beruházási 

szolgáltatások terjedelmében, azaz: 

 beruházási eszközökkel kapcsolatos utasítások átvétele és átadása, 

 beruházási eszközökkel kapcsolatos utasítások végrehajtása az ügyfélszámlájára, 

 beruházási eszközökkel való kereskedés saját számlára, 

 kiegészítő beruházási szolgáltatások: beruházási eszközök megőrzése és kezelése, 
beleértve az ehhez kapcsolódó szolgáltatásokat, 

mindez a beruházási eszközökre vonatkozóan a hivatkozott törvény 3. § (1) bekezdés d) pontja 

értelmében  

 

Ügyvezetés - igazgatóság: 

az igazgatóság elnöke: 

MILAN CERMAN, születési ideje: 1974. november 22. 

Blata 53,506 01 Zámostí-Blata 

tisztség létrejöttének napja: 2012. április10. 

tagsági jogviszony létrejöttének napja: 2011.július12.  

az igazgatóság alelnöke: 
 

DANIEL JOHANIS. MBA, születési ideje: 1973. április26. 

Praha/Praga 4 - Modřany, Spinozova1825/3. ir. szám 143 00 

tisztség létrejöttének napja: 2012. április10. 

tagsági jogviszony létrejöttének napja: 2012.március 27.  

az igazgatósági tag: 

JAN KARGER, születési ideje: 1968. december 23. 

Bínova 532/8, Střížkov, 182 00 Praha 8, ,  

tagsági jogviszony létrejöttének napja: 2013.május 28.  

Képviselet módja:  A társaság nevében harmadik személyekkel szemben az ügyvezetés olyan módon jár el, hogy 

az ügyvezetés két tagja mindig egyidejűleg jár el. Az ügyvezetés megbízhatja valamely másik 
tagját a társaság önálló képviseletével. 
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 „B” részleg, 9662 sz.betét  
Felügyelőbizottság: 

a felügyelőbizottság tagja: 

JIŘÍ MACEK, MBA, születési ideje: 1974. április 23. 

Nerudova 837/14, 500 02 Hradec Králové,  

tagsági jogviszony létrejöttének napja: 2014. április 28.   

elnök: 
MILAN LACINA, születési ideje: 1956. június 3. 

Čekanická 325, Měšice, 391 56 Tábor 

tisztség létrejöttének napja: 2015. május 1. 
tagsági jogviszony létrejöttének napja:2015. május1.   

 

Egyetlen részvényes: 
AKCENTA GROUP SE, azonosító száma: 282 52 900 

székhelye: Gočárova třída 312/52, Pražské Předměstí,500 02 Hradec Králové,  

 
Részvények: 

21 db 450 000,- CZK névértékű, nyomdai úton előállított, névre szóló törzsrészvény. 

A részvények átruházhatósága korlátozott, amiről részletesen az alapszabály VIII. 

cikkének 10. bekezdése rendelkezik.   

162 db 90 000,- CZK névértékű, nyomdai úton előállított, névre szóló törzsrészvény 

A részvények átruházhatósága korlátozott, amiről részletesen az alapszabály VIII. 

cikkének 10. bekezdése rendelkezik.   

Törzstőke: 24 030 000,-CZK 
Befizetve:100%   

Egyéb megállapítások: 
 

Az alapszabály korlátozza a törzsrészvények átruházhatóságát. 

Az ügyvezetés tagjainak száma: 3 

A felügyelő bizottság tagjainak száma: 2 

A gazdasági társaságokról és szövetkezetekről szóló 90/2012. sz. tőrvény 777. § (5) 

bekezdése alapján eljárva a gazdasági társaság eleget tett a törvény egészének 

 A kiadmány hiteléül  

 Városi Bíróság Prága  

 

A kivonat száma: R6461/2017 

A kivonat kiadása a Tgy. 304/2013 sz. törvény 102 § alapján történt 

 

 

Készítette: Veronika Jirkovská  

 


