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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 10626

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

6. dubna 2006
B 10626 vedená u Městského soudu v Praze
AMISTA investiční společnost, a.s.
Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 18600
274 37 558
Akciová společnost

Činnost investiční společnosti v rozsahu dle povolení České národní banky.
Statutární orgán - představenstvo:
člen představenstva:
Ing. Arch. JAN MAKOVSKÝ, dat. nar. 10. března 1945
Mlýnské nábřeží 179/17, Obřany, 614 00 Brno
Den vzniku členství: 21. července 2011
člen představenstva:
Ing. PETR JANOUŠEK, dat. nar. 22. února 1973
Doležalova 711/14, Žabovřesky, 616 00 Brno
Den vzniku funkce: 17. června 2014
Den vzniku členství: 17. června 2014
Předseda
představenstva:
ONDŘEJ HORÁK, dat. nar. 1. srpna 1979
Uzbecká 558/10, Bohunice, 625 00 Brno
Den vzniku funkce: 15. prosince 2015
Den vzniku členství: 15. prosince 2015
Počet členů:
3
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná a podepisuje
Způsob jednání:
samostatně každý člen představenstva.
Dozorčí rada:
člen dozorčí rady:
Ing. VÍT VAŘEKA, dat. nar. 14. ledna 1963
Nad Ryšánkou 2039/13, Krč, 147 00 Praha 4
Den vzniku členství: 13. května 2016
Počet členů:
1
Jediný akcionář:
CINEKIN, a.s., IČ: 251 03 628
Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 11000
budova IBC
Akcie:
900 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,Kč
K převodu akcií je nezbytný předchozí souhlas představenstva.
9 000 000,- Kč
Základní kapitál:
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.
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Jediný akcionář rozhodl v působnosti valné hromady dne 17. 12. 2014 o zvýšení
základního kapitálu takto:
a) základní kapitál Společnosti se zvyšuje peněžitým vkladem o částku
2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) ze stávající částky 7.000.000,Kč (slovy: sedm milionů korun českých) na částku 9.000.000,- Kč (slovy: devět
milionů korun českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií Společnosti;
upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu
Společnosti se nepřipouští; emisní kurs všech dříve upsaných akcií Společnosti
je zcela splacen,
b) zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno úpisem nových 200
(slovy: dvou set) kusů kmenových akcií v listinné podobě o jmenovité hodnotě
jedné akcie ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), vydaných jako
cenné papíry na řad; emisní kurs nových upisovaných akcií je stejný jako
jmenovitá hodnota upisovaných akcií a je stanoven ve výši 10.000,- Kč (slovy:
deset tisíc korun českých) na jednu akcii;
c) přednostní právo na upisování akcií v souvislosti s navrhovaným zvýšením
základního kapitálu Společnosti je využito, s tím, že veškeré akcie, které mají být
na zvýšení základního kapitálu Společnosti vydány, tj. 200 (slovy: dvě stě) kusů
kmenových akcií v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši
10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), vydané jako cenné papíry na řad,
upíše jediný akcionář Společnosti, a proto údaje pro využití přednostního práva
na upisování akcií nejsou v souladu s ust. § 485 odst. 2 ZOK uváděny;
d) jediný akcionář Společnosti upíše akcie Společnosti smlouvou o upsání akcií,
která musí obsahovat náležitosti dle ust. § 479 ZOK (dále také jako Smlouva);
e) účtem pro splacení emisního kursu upisovaných akcií Společnosti je bankovní
účet Společnosti zřízení u České spořitelny, a.s.,
č. ú.: 5389182/0800;
f) lhůta pro splacení emisního kursu upisovaných akcií Společnosti činí 1 (slovy:
jeden) měsíc ode dne nabytí účinnosti Smlouvy;
g) jediný akcionář Společnosti v působnosti valné hromady Společnosti bere na
vědomí informaci Ing. Víta Vařeky, statutárního ředitele Společnosti, dle ust. § 55
odst. 1 ZOK o plánu na uzavření Smlouvy Společností a osobou členem orgánu
Společnosti ovládanou, a v souladu s ust. § 55 odst. 2 ZOK a ust. § 56 odst. 2
ZOK uzavření Smlouvy schvaluje.
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