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Výpis
z , vedenéhoobchodního rejstříku

Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl , vložka B 664

Datum zápisu: 1. ledna 1995
Spisová značka: B 664 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Obchodní firma: Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.
Sídlo: Ústí nad Labem, Revoluční 84, č.p. 1521, PSČ 40001
Identifikační číslo: 622 43 136
Právní forma: Akciová společnost
Předmět podnikání:

výzkumné a vývojové práce v chemii, technologii a využívání
surovin v režimu živností volných
chemické analýzy pevných, kapalných a plynných látek vč.
navazujících činností (odběry vzorků, vzorkování, vyhodnocování
výsledků apod.) v režimu živností volných
měření emisí a imisí, kromě měření emisí motorových vozidel
výroba strojního technologického zařízení v režimu živností
volných
inženýrská, projekční a konstruktérská činnost ve strojírenství
posuzování vlivů na životní prostředí
technická, organizační a poradenská činnost v oblasti chemie
zprostředkovatelské služby v oblasti chemie a výpočetní techniky
sběr a zpracování dat v oblasti chemie a výpočetní techniky
organizování odborných seminářů
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků
klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé,
vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní,
mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní
prostředí
prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných
jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé,
vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro
reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků
klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé,
senzibilující
prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných
jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilující

Statutární orgán -
představenstvo:

Předseda
představenstva:

  Ing. FRANTIŠEK SVOBODA, dat. nar. 23. října 1965
Mládežnická 842, 272 04 Kladno
Den vzniku funkce: 1. října 2014
Den vzniku členství: 30. září 2014

Místopředseda
představenstva:
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Bydliště: 

  Doc. Ing. JAROMÍR LEDERER, CSc., dat. nar. 24. listopadu 1954
Na šindelce 581/2, 417 12 Proboštov
Den vzniku funkce: 1. října 2014
Den vzniku členství: 30. září 2014

Člen představenstva:
  Mgr. MARTIN LETKO, dat. nar. 8. května 1980

Tigridova 1496/5, Michle, 140 00 Praha 4
Den vzniku členství: 30. září 2014

člen představenstva:
  PIOTR WARELUK, dat. nar. 1. července 1978

03-037 Varšava, Werandowa 2, Polská republika
Den vzniku členství: 5. prosince 2012

Počet členů: 4
Způsob jednání: Společnost zastupují vždy společně dva členové představenstva, z nichž alespoň

jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva. Pokud předseda ani
místopředseda nejsou zvoleni, zastupují Společnost společně alespoň tři členové
představenstva. Podepisování za Společnost se uskutečňuje tak, že členové
představenstva, kteří jsou oprávněni zastupovat Společnost, připojí svůj podpis k
obchodní firmě Společnosti.

Dozorčí rada:
Předseda dozorčí
rady:

  Ing. MARTIN DURČÁK, dat. nar. 25. listopadu 1966
V Lukách 1166, 252 42 Jesenice
Den vzniku funkce: 7. října 2014
Den vzniku členství: 30. září 2014

Místopředseda
dozorčí rady:

  Prof. Ing. ZDENĚK BĚLOHLAV, CSc., dat. nar. 16. prosince 1955
Platónova 3283/18, Modřany, 143 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 28. ledna 2015
Den vzniku členství: 30. září 2014

Člen dozorčí rady:
  MAŁGORZATA KRÓLAK, dat. nar. 28. září 1983

Warszawa, Umińskiego 24/16, Polská republika
05-622 Belsk Dužy, Mazowietské vojvodství, Boruty 16, Polská

republika
Den vzniku členství: 1. července 2015

Jediný akcionář:
UNIPETROL, a.s., IČ: 616 72 190
Praha 4, Na Pankráci 127, PSČ 14000

Akcie:
60 000 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč
z toho 50 015 ks akcií v zaknihované podobě
             9 985 ks akcií v listinné podobě
Omezení převoditelnosti akcií na jméno:
Akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem valné hromady.

Základní kapitál: 60 000 000,- Kč
Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:
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Založení společnosti:
Akciová společnost byla založena podle § 172 obch. zák.. Jediným zakladatelem
společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2,
Rašínovo nábřeží 42, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11
odst. 3 zák.č. 92/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
V rozhodnutí zakladatele učiněném ve formě notářského zápisu ze dne
15.12.1994 bylo rozhodnuto o schválení stanov, jmenování členů představenstva
a dozorčí rady společnosti.
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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