Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ostravě
oddíl B, vložka 3248

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

19. června 2007
B 3248 vedená u Krajského soudu v Ostravě
APROMA a.s.
Nákladní 3179/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
278 01 951
Akciová společnost
zámečnictví, nástrojářství
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a
telekomunikačních zařízení
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Statutární ředitel:
statutární ředitel:

Počet členů:
Způsob jednání:
Správní rada:
předseda správní
rady:

ŽANETA JOSÍFKOVÁ, dat. nar. 11. září 1972
Na Výspě 654/7, Výškovice, 700 30 Ostrava
Den vzniku funkce: 15. dubna 2016
1
Statutární ředitel zastupuje společnost ve všech záležitostech samostatně.

ŽANETA JOSÍFKOVÁ, dat. nar. 11. září 1972
Na Výspě 654/7, Výškovice, 700 30 Ostrava
Den vzniku funkce: 5. března 2015
Den vzniku členství: 5. března 2015
člen správní rady:
Ing. MARKÉTA GUŘANOVÁ, dat. nar. 8. srpna 1979
Sokolská třída 1082/117, Přívoz, 702 00 Ostrava
Den vzniku členství: 5. března 2015
člen správní rady:

Počet členů:
Jediný akcionář:

Bc. JÁN HORVÁTH, dat. nar. 5. července 1966
Říjnová 1294/19, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov
Den vzniku členství: 1. prosince 2018
3
KVF HOLDING. SE, IČ: 037 18 417
náměstí Svobody 93/22, Brno-město, 602 00 Brno

Akcie:

Základní kapitál:

20 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,Kč
2 000 000,- Kč
Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:
Výpis vyhotoven: 3. prosince 2018 08:07
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oddíl B, vložka 3248

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst.
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
Jediný akcionář dne 08.12.2015 při výkonu působnosti valné hromady
společnosti přijal toto rozhodnutí:
1.Základní kapitál společnosti VOKD Svařované sítě, a.s. se snižuje o pevnou
částku 68,000.000,- Kč (slovy šedesátosmmilionů korun českých) z dosavadní
výše 70,000.000,- Kč (slovy sedmdesátmilionů korun českých) na novou výši
2,000.000,- Kč (slovy dvamiliony korun českých).
2.Důvodem snížení základního kapitálu je úhrada celkové ztráty společnosti
VOKD Svařované sítě, a.s., účelem snížení základního kapitálu je postup dle ust.
§ 544 odst. 1 písm. a) zákona o obchodních korporacích, tj. použití částky
68,000.000,- Kč (slovy šedesátosmmilionů korun českých), která odpovídá
snížení základního kapitálu, k úhradě celkové ztráty společnosti VOKD
Svařované sítě, a.s. sestávající se z neuhrazené ztráty z minulých let a ze ztráty
za období od 01.01.2015 do 31.10.2015. Celá částka odpovídající snížení
základního kapitálu tak bude zúčtována proti celkové ztrátě společnosti VOKD
Svařované sítě, a.s. Jedinému akcionáři nebude v souvislosti se snížením
základního kapitálu poskytnuto jakékoliv plnění.
3.Snížení bude provedeno postupem dle ust. § 532 a násl. zákona o obchodních
korporacích, a to bezúplatným vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu
smlouvy, takto:
-z oběhu budou na základě veřejného návrhu smlouvy bezúplatně vzaty akcie,
jejichž vlastníkem je jediný akcionář společnost ASTAIR Services, s.r.o., a to 68
(slovy šedesát osm) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, série B,
čísla akcií 01 až 68, ve jmenovité hodnotě každé 1,000.000,- Kč (slovy
jedenmilion korun českých),
4.Návrh smlouvy o bezúplatném vzetí akcií z oběhu bude doručen akcionáři a
bude uveřejněn na internetových stránkách společnosti VOKD Svařované sítě,
a.s. na adrese www.vokdsite.cz s tím, že doba závaznosti návrhu bude činit
jeden (slovy jeden) měsíc ode dne jeho uveřejnění a akcie budou předloženy
společnosti VOKD Svařované sítě, a.s. ve lhůtě 1 (slovy jednoho) měsíce ode
dne zapsání výše základního kapitálu po jeho snížení do obchodního rejstříku.
Správnost tohoto výpisu se potvrzuje
Krajský soud v Ostravě
Číslo výpisu: R2494/2018
Výpis se poskytuje dle § 102 z.č. 304/2013 Sb
Vyhotovil: Tamara Niklová

Tamara Niklová

Výpis vyhotoven: 3. prosince 2018 08:07

Digitálně podepsal Tamara Niklová
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-00215732, o=Krajský soud v Ostravě [IČ
00215732], ou=30526, cn=Tamara Niklová, sn=Niklová,
givenName=Tamara, serialNumber=P653857, title=Administrativní
pracovnice
Datum: 2018.12.03 08:08:22 +01'00'
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