
Údaje platné ke dni: 23.06.2014 06:00 1/2

Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného

Krajským soudem v Ostravě
oddíl B, vložka 3448

Datum zápisu: 15. prosince 2007

Spisová značka:  vedená B 3448 u Krajského soudu v Ostravě

Obchodní firma: Technologický park a.s.

Sídlo: Olomouc - Lazce, Dlouhá 562/22, PSČ 772 35

Identifikační číslo: 278 20 980

Právní forma: Akciová společnost

Předmět
podnikání:

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona

Statutární ředitel: :statutární ředitel
Ing. JAROMÍR UHÝREK, dat. nar. 15. června 1955 
č.p. 679,  Loučany 783 44
den vzniku funkce:  7. dubna 2014
den vzniku členství: 7. dubna 2014

Statutární ředitel -
způsob jednání:

Za společnost jedná statutární ředitel v plném rozsahu samostatně.

Správní rada: :předseda správní rady
Ing. JAROMÍR UHÝREK, dat. nar. 15. června 1955 
č.p. 679,  Loučany 783 44
den vzniku funkce:  7. dubna 2014
den vzniku členství: 7. dubna 2014

:člen správní rady
Ing. BARBORA UHÝRKOVÁ, dat. nar. 28. června 1988 
č.p. 679,  Loučany 783 44
den vzniku členství: 7. dubna 2014

:člen správní rady
Ing. BOHUMIL MACH, dat. nar. 12. srpna 1964 
Hrnčířská 813/23, Veveří,  Brno 602 00
den vzniku členství: 7. dubna 2014

Akcie: 20 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě
100 000,- Kč

Základní kapitál: 2 000 000,- Kč 
 2 000 000,- KčSplaceno:

Ostatní
skutečnosti:

Na společnost Technologický park a.s. přešla v důsledku rozdělení
odštěpením sloučením část obchodního jmění rozdělované
společnosti GEMO OLOMOUC, spol. s r.o., se sídlem : Olomouc -
Lazce, Dlouhá 562/22, PSČ 772 35, identifikační číslo osoby :
13642464, určená projektem rozdělení. 
Rozhodným dnem rozdělení byl 1. červenec 2012.

Počet členů statutárního orgánu: 1

Počet členů správní rady: 3
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Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem
podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních
společnostech a družstvech

Část obchodního jmění společnosti Technologický park a.s. určená
projektem rozdělení ze dne 30.1.2014 přešla v důsledku rozdělení
odštěpením na nově vzniklou nástupnickou společnost TPO hala
G2 a.s. se sídlem Olomouc-Lazce, Dlouhá 562/22, PSČ 779 00.
Projekt rozdělení byl schválen valnou hromadou společnosti dne
17.3.2014, rozhodný den rozdělení byl stanoven projektem
rozdělení 1.6.2013.

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Krajský soud v Ostravě
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