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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně
oddíl B, vložka 790

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

1. května 1992
B 790 vedená u Krajského soudu v Brně
MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost
Maříkova 1899/1, Řečkovice, 621 00 Brno
463 47 542
Akciová společnost
Projektová činnost ve výstavbě
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Truhlářství, podlahářství
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Provádění trhacích a ohňostrojných prací
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
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
Obchod s elektřinou
Hornická činnost a projektování objektů a zařízení pro hornickou činnost
Činnost prováděná hornickým způsobem a projektování objektů a zařízení pro
činnost prováděnou hornickým způsobem

Správní rada:
předseda správní
rady:

Způsob jednání:

JIŘÍ BARTOŠ, dat. nar. 8. května 1974
Doktora Růžičky 779/9, Dědice, 682 01 Vyškov
Den vzniku funkce: 1. ledna 2021
Den vzniku členství: 1. ledna 2021
Člen správní rady může zastupovat společnost ve všech záležitostech a činit za
ni veškerá právní jednání.

Akcie:

Základní kapitál:

72 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1
000 000,- Kč
Akcie na jméno jsou převoditelné pouze se souhlasem valné hromady . Akcionáři
mají k akciím na jméno předkupní právo.
261 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1
000,- Kč
Akcie na jméno jsou převoditelné pouze se souhlasem valné hromady . Akcionáři
mají k akciím na jméno předkupní právo.
72 261 000,- Kč
Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:
Na MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost, IČ 463 47 542, se sídlem
621 00 Brno, Maříkova 1899/1 přešlo jako na nástupnickou společnost
v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti STAPO MORAVA, a.s.,
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IČ 255 03 430, se sídlem 628 00 Brno, Holzova 1660/52, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B, vložka č. 2448.
Společnost MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost byla rozdělena
odštěpením se založením nové společnosti PORTA SPES, a.s., IČ: 293 69 886,
se sídlem Brno, Maříkova 1899/1, PSČ 621 00, na kterou přešlo jmění, jež je
uvedeno v projektu rozdělení, který byl schválen valnou hromadou dne
14.08.2012.
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst.
5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
Akcie společnosti jsou převoditelné pouze se souhlasem valné hromady.
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