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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně
oddíl B, vložka 1477

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

15. prosince 1994
B 1477 vedená u Krajského soudu v Brně
NIVA, a.s.
č.p. 121, 594 53 Vlkov
607 33 322
Akciová společnost
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší
povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná
vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Předmět činnosti:
Zemědělská výroba:
živočišná výroba
rostlinná výroba
výroba osiv a sadby
úprava, zpracování a prodej vlastní produkce
Statutární orgán - představenstvo:
člen představenstva:
PETR HAVLÍČEK, Dis., dat. nar. 21. července 1990
č.p. 31, 594 55 Kuřimské Jestřabí
Den vzniku členství: 28. června 2019
předseda
představenstva:
Ing. ALEŠ BOČEK, dat. nar. 21. června 1986
Sokolská 442, 679 72 Kunštát
Den vzniku funkce: 15. května 2020
Den vzniku členství: 28. června 2019
Počet členů:
3
Způsob jednání:
Způsob jednání:
Společnost zastupují předseda představenstva, místopředseda
představenstva a pro případ, že je ustanoven, i ředitel
společnosti.
Jménem společnosti podepisuje předseda představenstva, v jeho
nepřítomnosti místopředseda představenstva a v rozsahu stanoveném
jednacím řádem společnosti i ředitel společnosti. Jiný člen
představenstva nebo zaměstnanec společnosti smí za společnost
podepisovat jen v případě, že je k tomu předsedou představenstva
písemně zmocněn.
Dozorčí rada:
předseda dozorčí
rady:
Ing. VLASTISLAV MUDRÁK, dat. nar. 13. září 1973
Komenského 1273, 763 12 Vizovice
Údaje platné ke dni: 22. června 2020 03:35

1/2

oddíl B, vložka 1477

Den vzniku funkce: 16. července 2018
Den vzniku členství: 16. července 2018
člen dozorčí rady:
JOSEF NOVOTNÝ, dat. nar. 1. ledna 1950
č.p. 20, 675 52 Lipník
Den vzniku členství: 16. července 2018
člen dozorčí rady:

Počet členů:
Akcie:

Základní kapitál:

PAVEL NOVOTNÝ, dat. nar. 14. března 1971
č.p. 87, 675 52 Lipník
Den vzniku členství: 28. června 2019
3
700 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč
700 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 2 000,- Kč
50 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 3 000,- Kč
30 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 5 000,- Kč
50 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 6 000,- Kč
30 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč
3 000 000,- Kč
Splaceno: 3 000 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:
Akcie na jméno jsou převoditelné pouze se souhlasem
představenstva.
Byly předloženy nové stanovy společnosti rozhodnutím valné
hromady konané dne 28.06.2014.
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst.
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
Představenstvo společnosti Niva, a.s., zmocněná řádnou valnou hromadou ze
dne 31.7.2012 konstatovalo na svém zasedání dne 19.3.2014, že nedošlo ve
stanovené lhůtě do 28.02.2014 k úpisu nových akcií a z tohoto důvodu nedošlo k
navýšení základního kapitálu společnosti Niva, a.s..
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