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Výpis
z , vedenéhoobchodního rejstříku

Krajským soudem v Brně
oddíl , vložka B 7459

Datum vzniku a zápisu: 3. ledna 1995
Spisová značka: B 7459 vedená u Krajského soudu v Brně
Obchodní firma: ELMO elektro a.s.
Sídlo: Příluky 386, 760 01 Zlín
Identifikační číslo: 607 30 170
Právní forma: Akciová společnost
Předmět podnikání:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán - představenstvo:

předseda
představenstva:

  PAVEL RYBÁČEK, dat. nar. 26. února 1963
Slunečná 357, 763 15 Slušovice
Den vzniku funkce: 1. ledna 2020
Den vzniku členství: 1. ledna 2020

místopředseda
představenstva:

  KAREL BATÍK, dat. nar. 29. června 1968
Na Včelíně 5979, 760 01 Zlín
Den vzniku funkce: 1. ledna 2020
Den vzniku členství: 1. ledna 2020

člen představenstva:
  MICHAL VODIČKA, dat. nar. 8. září 1981

Alšova 758, 666 01 Tišnov
Den vzniku členství: 1. ledna 2020

Počet členů: 3
Způsob jednání: Jde-li o právní jednání, v jehož důsledku dochází ke zcizení nebo zatížení akcií a 

jiných účastnických podílů na právnických osobách, nabytí, zcizení či zatížení 
nemovitostí, uzavírání smluv o úvěru, zastupují společnost a za společnost 
podepisují vždy dva členové představenstva po předchozím písemném souhlasu 
valné hromady ve formě rozhodnutí. V ostatních záležitostech zastupují 
společnost vždy dva členové představenstva, nebo samostatně jeden člen 
představenstva, kterého k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou 
dobu pověří všichni členové představenstva svým rozhodnutím a plnou mocí.

Dozorčí rada:
člen dozorčí rady:

  Ing. ANTONIE HUSSEINOVÁ, dat. nar. 7. června 1966
Jiráskova 902/19, 678 01 Blansko
Den vzniku členství: 1. ledna 2020

Počet členů: 1
Jediný akcionář:

MV elektro s.r.o., IČ: 020 16 079
Kšírova 701/255, Horní Heršpice, 619 00 Brno

Akcie:
27 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč
36 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč
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24 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč
Základní kapitál: 3 084 000,- Kč

Splaceno: 100%
Ostatní skutečnosti:

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
Na společnost ELMO obchod Zlín, s.r.o., se sídlem Příluky 386, 760 01 Zlín,  IČ 
607 30 170,  která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Brně, oddíl C, vložka 17359, která změnila právní formu na akciovou 
společnost, přešla současně část jmění z rozdělení odštěpení sloučením 
rozdělované společnosti  ELMO a.s., se sídlem Zlín, Příluky 386, PSČ 760 01, IČ 
155 28 588, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Brně, oddíl B, vložka 6128.
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