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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně
oddíl B, vložka 4598

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

16. listopadu 2004
B 4598 vedená u Krajského soudu v Brně
Fatra, a.s.
třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla
274 65 021
Akciová společnost

projektová činnost ve výstavbě
vodoinstalatérství, topenářství
izolatérství
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
truhlářství, podlahářství
obráběčství
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a
telekomunikačních zařízení
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zámečnictví, nástrojářství
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 vozidly nebo jízdními
soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny
k přepravě zvířat nebo věcí
technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a
prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické
a toxické
distribuce elektřiny
výroba tepelné energie
rozvod tepelné energie
distribuce plynu
obchod s elektřinou
obchod s plynem
výroba elektřiny
Statutární orgán - představenstvo:
předseda
představenstva:
ZBYNĚK PRŮŠA, dat. nar. 6. prosince 1953
Sluneční 2355, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Den vzniku funkce: 22. dubna 2013
Den vzniku členství: 29. března 2013
místopředseda
představenstva:
PAVEL ČECHMÁNEK, dat. nar. 2. dubna 1968
č.p. 374, 687 03 Huštěnovice
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Den vzniku funkce: 3. září 2013
Den vzniku členství: 30. srpna 2012
člen představenstva:
LUDĚK KRAMOLIŠ, dat. nar. 4. května 1973
Kardinála Bauera 1474, 757 01 Valašské Meziříčí
Den vzniku členství: 3. září 2013
člen představenstva:

Způsob jednání:

AGROFERT, a.s., IČ: 261 85 610
Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 14900
Den vzniku členství: 1. května 2014
Zastoupení právnické osoby:
Ing. IVO HANÁČEK, dat. nar. 17.09.1963
Pod Kozincem 1309, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Společnost zastupují navenek členové představenstva takto:
a) společně dva členové představenstva, z nichž jeden je předsedou nebo
místopředsedou představenstva, nebo
b) společně tři členové představenstva v záležitostech zcizování nebo zatěžování
akcií a jiných podílů na právnických osobách v majetku společnosti, nebo
c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které
k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo
svým rozhodnutím.
Při zastoupení společnosti se písemná jednání podepisují tak, že pověřená
osoba připojí svůj podpis k názvu společnosti a ke svému jménu, příjmení a
funkci; při jednání na základě pověření představenstva uvede též odkaz na toto
pověření. Neuvedení těchto údajů u podpisu však nezpůsobuje neplatnost
právního jednání.

Dozorčí rada:
člen dozorčí rady:
Ing. KAREL JIŘÍČEK, dat. nar. 23. června 1942
Sluneční 2408, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Den vzniku členství: 1. února 2014
předseda dozorčí
rady:
Ing. KAREL VABROUŠEK, dat. nar. 22. srpna 1969
Jabloňová 1920, 274 01 Slaný
Den vzniku funkce: 26. listopadu 2015
Den vzniku členství: 26. listopadu 2015
místopředseda
dozorčí rady:
Ing. JAROSLAV KRAUS, dat. nar. 4. června 1957
Švermova 578, 281 51 Velký Osek
Den vzniku funkce: 26. listopadu 2015
Den vzniku členství: 26. listopadu 2015
Jediný akcionář:
AGROFERT, a.s., IČ: 261 85 610
Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 14900
Akcie:

Základní kapitál:

1 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1
027 000 000,- Kč
1 027 000 000,- Kč
Splaceno: 100%
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Ostatní skutečnosti:
Počet členů statutárního orgánu: 4
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst.
5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
Na základě projektu fúze sloučením vyhotoveného dne 24. 5. 2016 došlo ke
sloučení, při kterém na společnost Fatra, a.s., se sídlem na adrese třída Tomáše
Bati 1541, 763 61 Napajedla, IČO 27465021, jako na společnost nástupnickou,
přešlo jmění zanikající společnosti Energetika Chropyně, a.s., se sídlem na
adrese Komenského 75, 768 11 Chropyně, IČO 25517074.
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