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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Českých Budějovicích
oddíl B, vložka 606

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

1. prosince 1993
B 606 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
TEBO, a.s.
Hradecká ulice 295, 378 42 Nová Včelnice
600 69 741
Akciová společnost

hostinská činnost
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zámečnictví, nástrojařství
silniční motorová doprava
- nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené
hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
- nákladní provozovaná voidly nebo jízdními soupravami o největší povolené
hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Statutární orgán - představenstvo:
předseda
představenstva:
JOSEF ČALOUD, dat. nar. 5. září 1961
Na Vinicích 754/6, Třebeš, 500 08 Hradec Králové
Den vzniku funkce: 17. června 2013
Den vzniku členství: 17. června 2013
místopředseda
představenstva:
Bc. PETR ČERMÁK, dat. nar. 1. března 1973
Podskalí 10, 378 42 Nová Včelnice
Den vzniku funkce: 17. června 2013
Den vzniku členství: 17. června 2013
člen představenstva:
Ing. HELENA VORÁČKOVÁ, dat. nar. 8. září 1964
Husova 104, 378 42 Nová Včelnice
Den vzniku členství: 17. června 2013
Společnost zastupuje navenek jen předseda představenstva. Podepisování za
Způsob jednání:
společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti
připojí svůj podpis předseda představenstva. Společnost může být zastoupena
zmocněncem na základě písemně udělené plné moci podepsané předsedou
představenstva.
Dozorčí rada:
předseda dozorčí
rady:
Mgr. KATEŘINA ŠRUCOVÁ, dat. nar. 2. srpna 1975
č.p. 24, 378 42 Hadravova Rosička
Den vzniku funkce: 17. června 2013
Den vzniku členství: 17. června 2013
člen dozorčí rady:
KVĚTA BRUSOVÁ, dat. nar. 18. července 1968
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Komenského 249, 378 42 Nová Včelnice
Den vzniku členství: 17. června 2013
člen dozorčí rady:
DAGMAR PROKEŠOVÁ, dat. nar. 29. října 1963
Československé armády 411, 378 42 Nová Včelnice
Den vzniku členství: 6. června 2013
Akcie:

Základní kapitál:

1 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 4 500 000,- Kč
Akcie jsou převoditelné jen se souhlasem valné hromady.
1 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 3 000 000,- Kč
Akcie jsou převoditelné jen se souhlasem valné hromady.
15 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 500 000,- Kč
Akcie jsou převoditelné jen se souhlasem valné hromady.
30 000 000,- Kč
Splaceno: 30000000

Ostatní skutečnosti:
Akciová společnost byla založena notářským zápisem osvědčeným
rozhodnutím zakladatelského ministerstva průmyslu a obchodu ČR
ze dne 19.11.1993, zrušit bez likvidace akciovou společnost
PARTEX, vlnařské závody se sídlem v Nové Včelnici a hmotný majetek rozdělit a vložit na základě protokolu o delimitaci ze dne
19.11.1993 do nově založených akciových společností TEBO, a.s.,
Nová Včelnice, ALMA, a.s. Nová Bystřice, ELEGA a.s. Žirovnice a
JILANA, a.s. Malý Beranov, na základě privatizačního projektu
č. 21 166, schváleného ministerstvem pro správu národního
majetku a jeho privatizaci ČR.
Zakladatel současně schválil stanovy a.s. a zvolil členy
orgánů a.s..
Zakladatelská listina, stanovy a.s. a notářský zápis byly
přiloženy.
Základní jmění je splaceno v plném rozsahu.
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst.
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech.
Na společnost TEBO, a.s., jako nástupnickou společnost, přešlo podle projektu
vnitrostátní fúze formou sloučení ze dne 24.8.2015 s rozhodným dnem 1.1.2015
veškeré jmění zanikající společnosti B N H a.s. se sídlem Nová Včelnice,
Hradecká 295, PSČ 37842, IČ 25168533, dosud zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B, vložce 872, jako
zanikající společnosti.
Na společnost TEBO, a.s., jako nástupnickou společnost, přešlo podle projektu
vnitrostátní fúze formou sloučení ze dne 24. 8. 2015 s rozhodným dnem 1. 1.
2015 veškeré jmění společnosti STEA, spol. s r.o. se sídlem Nová Včelnice,
Hradecká čp. 295, PSČ 378 42, IČ 62526570, dosud zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddílu C, vložce
5121, jako zanikající společnosti.
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