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Cégkivonat 
 

a Prágai Városi Bíróság  

által vezetett cégjegyzék 
B részlegének 9662 sz. betétje alapján 

Bejegyzés kelte: 1997. június 16. 
Iratszám:  a Prágai Városi Bíróságnál vezetett B 9662 sz. szám 

Cégnév:  AKCENTA CZ a.s. 

Székhely:  Csehország, 110 00 Praha 1, Salvátorská 931/8 

Azonosítószám: 251 63 680 

Cégforma:  részvénytársaság 

Tevékenység: termelés, a vállalkozásról szóló törvény 1. – 3. számú mellékletekben fel nem sorolt 
kereskedelmi tevékenység és szolgáltatás,  

 a Törvénygyűjtemény 370/2017 sz.  törvénye szerinti fizetési szolgáltatások: 
 - a 3. § (1) bekezdés, a) pontja szerinti, a társaság által vezetett fizetési számlára való készpénz 
befizetése,  
 - a 3. § (1) bekezdés, b) pontja szerinti, a társaság által vezetett fizetési számláról való 
készpénzfelvétel, 
 - a 3. § (1) bekezdés, c) pontja szerinti pénzátutalás végrehajtása,  
 - a 3. § (1) bekezdés, d) pontja szerinti pénzátutalás végrehajtása, 
 - a 3. § (1) bekezdés, e) pontja szerinti fizetőeszközök kibocsátása és kezelése 
 - a 3. § (1) bekezdés, f) pontja szerinti szerinti pénzeszközök átutalása 
A Törvénygyűjtemény 256/04 sz. Törvénye szerinti értékpapír -kereskedői tevékenység a fő 
befektetési szolgáltatások körén belül, azaz: 
 - a befektetési eszközökre vonatkozó utasítások fogadása és továbbítása, 
 - a befektetési eszközökre vonatkozó utasítások végrehajtása az ügyfél számlájára,  
 - befektetési eszközök kereskedelme saját számlára,  
 - kiegészítő befektetési szolgáltatások: a befektetési eszközök megőrzése és kezelése, beleértve a 3. § 
(1) bekezdés, d) pontja szerinti kapcsolódó szolgáltatásokat is. 
___________________________________________________________________________ 
A törvényes testület - igazgatótanács: 

Az igazgató tanács elnöke: 
 MILAN CERMAN, született 1974. november 22.   

Blata 53, 506 01 Zámostí-Blata  
A tisztség betöltésének kezdete: 2012. április 10.  
A tagság kezdete: 2011 július 12. 

___________________________________________________________________________ 
 
Az igazgató tanács alelnöke: 
 Bc. DANIEL JOHANIS, MBA, született 1973. április 26.  

Spinozova 1825/3, Modřany, 143 00 Praha 4 
A tisztség betöltésének kezdete: 2012. április 10.  
A tagság kezdete: 2012 március27. 
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Az igazgatótanács tagja:  
JAN KARGER, született 1968. december 23.  
Bínova 532/8, Střížkov, 182 00 Praha 8 
A tagság kezdete: 2013 május 28. 

 
Az igazgatótanács tagja:  

Mgr. KAREL SOUKENÍK, született 1973. augusztus 11.  
Starosuchdolská 61/11, Suchdol, 165 00 Praha 6 
A tagság kezdete: 2020 augusztus 1. 

___________________________________________________________________________ 

A tagok száma: 
4 

A képviselet módja:  
Az Igazgatótanács külsőleg jár el a Társaság nevében oly módon, hogy a Társaságot minden ügyben 
mindig két igazgatósági tag közösen képviseli. Az Igazgatótanács írásban felhatalmazhatja további 
tagjait, hogy egyedi ügyekben önállóan járjanak el a Társaság nevében. 
A felügyelő bizottság: 
   A felügyelő bizottság tagja: 
Ing. TOMÁŠ JELÍNEK, született 1976 február  2.  
V Pohodě 757, 252 41 Dolní Břežany  
A tagság kezdete: 2021 június 1.  
__________________________________________________________________________________ 
A felügyelő bizottság elnöke: 
JACEK JURCZYNSKI, született 1975 május 29.  
1030 Bécs, Metternichgasse 7/Top5B, Osztrák Köztársaság 
A tisztség betöltésének kezdete: 2021. június 10  
A tagság kezdete: 2021 június 1.  
 

A felügyelő bizottság tagja: 
ELISABETH GEYER-SCHALL, született 1976 január 17.  
2013 Göllersdorf, Obergrub 39, Osztrák Köztársaság  
A tagság kezdete: 2021 június 1.  
 

A felügyelő bizottság tagja: 
RYAN GONZÁLEZ, született 1976 március 29. 
1130 Bécs, Auhofstr. 77/7/4, Osztrák Köztársaság  
A tagság kezdete: 2021 június 1.  
 
A felügyelő bizottság tagja: 
SLAVOLJUB DORDEVIC, született 1978 március 28. 
1190 Bécs, Grinzingerstrasse 63/2/1, Osztrák Köztársaság  
A tagság kezdete: 2021 június 1.  
 
 
A tagok száma: 
5 

Részvények: 
21 darab papír alapú törzsrészvény, névleges értéke 1 875 000 CZK  
A részvények átruházhatósága korlátozott - a részleteket a VIII. alapszabály 10. bekezdése határozza 
 meg 
__________________________________________________________________________________ 
162 papír alapú törzsrészvény 375 000 CZK névértékben  
A részvények átruházhatósága korlátozott - a részleteket a VIII. alapszabály 10. bekezdése határozza  
meg 
__________________________________________________________________________________ 
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Alap tőke: 
100 125 000,- CZK 
Kifizetve: 100% 
 
Egyéb adatok:   
Az alapszabályzat korlátozza a törzsrészvények átruházhatóságát. 
A gazdasági társaság A gazdasági társaságokról és szövetkezetekről szóló 90/2012. sz.  
Törvény 777. cikk, (5) bekezdésével összhangban teljes egészében megfelelt/eleget tett a  
jogszabályoknak.   
___________________________________________________________________________ 
A kizárólagos részvényes, AKCENTA CZ a.s. , székhelye: Salvátorská 931/8, Staré Město,  
110 00 Prága 1, IČ 25163680, bejegyezve a Prágai Városi Bíróság által vezetett kereskedelmi  
nyilvántartásba, B. szakasz, 9662 számú betét, a közgyűlés keretein belül 2020. június  
17 -én az alábbiak szerint döntött: 
  
-A 2019-re (kétezer-tizenkilenc) jelentett nyereség, összesen 22 616 898,05  
CZK (azaz: huszonkét millió hatszáztizenhat ezer nyolcszáz kilencvennyolc cseh  
korona öt fillér) összegben az alábbiak szerint kerül elosztásra: 19 000 000 000 CZK (azaz 
tizenkilenc millió cseh korona) kerül az eredménytartalék számlájára, és 3 616 898,05 CZK  
(azaz három millió hatszáz tizenhatezer nyolcszáz kilencvennyolc cseh korona öt fillér) 
 összeg a Társaság nyereségében való részesedésként (osztalékfizetés) kerül  
kifizetésre. 
- Az AKCENTA CZ a.s. alaptőkéje 24 030 000 CZK (azaz huszonnégymillió harmincezer  
cseh korona) összegről 76 095 000 CZK (azaz hetvenhat millió kilencvenötezer cseh  
korona) összeggel 100 125 000 CZK (azaz százmillió százhuszonötezer 
 cseh korona) összegre emelkedik.  
- Az alaptőkét a Társaság saját forrásaiból, mégpedig a Társaság azon saját forrásaiból, 
 amelyeket 2019. december 31-i (azaz kétezer-tizenkilencedik év december harmincegyedik  
napja) mérlegében rögzítettek, a P 9 sorban megadott kötelezettségek 140 000 CZK (azaz  
száznegyvenezer cseh korona) összegű részvény felárral, a kötelezettségek P 10 sorban 
 megadott tartalékalapok és egyéb nyereségből származó források 28 002 000 CZK (azaz  
huszonnyolc millió kétezer cseh korona) összegben, a P 14 sorban megadott, a korábbi  
időszakokból származó eredménytartalék vagy vissza nem térített veszteség 47 953 000 CZK  
(azaznegyvenhét millió kilencszázötvenhárom ezer cseh korona) összegben. 
- Az alaptőke emelése kapcsán a részvények névértéke a következőképpen fog növekedni:  
minden részvény melynek névleges értéke 450 000 CZK (azaz négyszázötvenezer cseh korona)  
1 425 000 CZK -val ( azaz millió négyszázhuszonötezer cseh korona) emelkedik 1 875 000 
 CZK (azaz egymillió nyolcszázhetvenötezer cseh korona) összegre,  
az egyes részvények melyek névértéke 90 000 CZK (azaz kilencven ezer cseh korona) 285 000 CZK  
(azaz kétszáznyolcvanötezer cseh korona) összeggel 375 000 CZK-ra (azaz háromszázhetvenötezer  
cseh korona) összegre nő. 
- Az alaptőke emelésben, a részvényei névértékének megfelelő arányban, az egyedüli részvényes vesz  
részt,  
- A részvények benyújtásának határideje 1 (azaz egy) hónap, számítva az új alaptőke összegének a 
 cégjegyzékbe való bejegyzésének napjától. 
 
 

Az alaptőke emeléséről szóló döntés kapcsán az alapszabály módosításra kerül. 
 
Az AKCENTA CZ a.s. rendszeres 2019 évi pénzügyi kimutatása,  2019. december 31. napjához 
 összeállítva,  könyvvizsgáló által ellenőrzött, fenntartások  nélkül, a 2020. április  
30 -i közgyűlés hatáskörébe tartozó, a kizárólagos részvényes határozatával került jóváhagyásra,  
melynek alapján dönés született alaptőke növeléséről.  
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A jóváhagyott rendes pénzügyi kimutatásokból származó adatok változatlanok az alaptőke 
emelésről szóló döntés időpontjában, és az alaptőke emelésének összege megfelel a  
Kereskedelmi Társaságokról szóló Törvény 495. §, (2) és (497) fejezetében megadott  
előírásoknak. 
 
Ez a nyilatkozat ingyenesen lekérhető, és az internetről került kinyomtatásra 
(http://www.justice.cz). 
 
Kelt: 2021.9.21   14:58 
2021.09.21-i érvényes adatok 


