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Výpis
z , vedenéhoobchodního rejstříku

Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl , vložka B 1207

Datum vzniku a zápisu: 1. září 1999
Spisová značka: B 1207 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Obchodní firma: OMA CZ, a.s.
Sídlo: Borová 103, 471 27 Stráž pod Ralskem
Identifikační číslo: 254 06 761
Právní forma: Akciová společnost
Předmět podnikání:

Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší 
povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně,-nákladní vnitrostátní provozovaná 
vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny,-nákladní mezinárodní 
provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně,-nákladní 
mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
Opravy silničních vozidel
Klempířství a oprava karoserií
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách
1 až 3 živnostenského zákona
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Výroba a zpracování paliv a maziv

Statutární orgán - představenstvo:
místopředseda
představenstva:

  JOSEF KOPECKÝ, dat. nar. 31. října 1957
Dukelská 1033/15, 779 00 Olomouc
Den vzniku funkce: 21. ledna 2016
Den vzniku členství: 21. ledna 2016

člen představenstva:
  Ing. RADKA JEŽKOVÁ, dat. nar. 24. června 1989

Liberecká 177, Markvartice, 471 25 Jablonné v Podještědí
Den vzniku členství: 21. ledna 2016

předseda
představenstva:

  Ing. VÁCLAV JEŽEK, dat. nar. 16. ledna 1966
č.p. 39, 471 26 Dubnice
Den vzniku funkce: 21. ledna 2016
Den vzniku členství: 21. ledna 2016

Počet členů: 3
Způsob jednání: Za společnost jednají a podepisují všichni členové

představenstva společně, nebo společně předseda a jeden člen
představenstva, nebo společně dva členové představenstva.
Veškeré podepisování za společnost se provádí tak, že
oprávněné osoby připojí své podpisy k vytištěnému nebo
napsanému obchodnímu jménu společnosti.

Dozorčí rada:
člen dozorčí rady:

  MARKÉTA ČERVENÁ, dat. nar. 22. července 1986
Tovární 2, Markvartice, 471 25 Jablonné v Podještědí
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Den vzniku členství: 21. ledna 2016
předseda dozorčí
rady:

  MILENA JOKLOVÁ, dat. nar. 17. března 1965
Jáchymov 57, 471 29 Brniště
Den vzniku funkce: 21. ledna 2016
Den vzniku členství: 21. ledna 2016

člen dozorčí rady:
  SVĚTLA JEŘÁBKOVÁ, dat. nar. 5. února 1960

Lesní 116, 471 27 Stráž pod Ralskem
Den vzniku členství: 21. ledna 2016

Počet členů: 3
Akcie:

100 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 128 000
,- Kč
- Akcie jsou v listinné podobě.

Omezení převoditelnosti akcií na jméno:
V případě, že by kterýkoliv z akcionářů chtěl prodat své
akcie nebo jejich část, mají ostatní akcionáři k těmto
akciím překupní právo, poměrně podle počtu jimi vlastněných
akcií. Nabídka musí být prodávajícím učiněna s jednoměsíční
lhůtou pro vyjádření. Pokud se v této lhůtě některý
z akcionářů nevyjádří, má se za to, že o koupi akcií nemá
zájem. Nabídka musí být dána písemnou formou na adresu
společnosti a společnost musí zabezpečit její zveřejnění.
Pokud akcionáři odmítnou nabídnuté akcie koupit, může je
prodávající se souhlasem představenstva společnosti prodat
jiné právnické nebo fyzické osobě.

Základní kapitál: 12 800 000,- Kč
Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:
Na společnost přechází veškerý majetek, práva a závazky
společnosti PARAMO OMA s.r.o., se sídlem Stráž pod Ralskem,
Borová 103, PSČ 471 27, IČ 62743716 zrušené bez likvidace
a přeměněné na PARAMO OMA a.s.
Na společnost OMA CZ, a.s. se sídlem Stráž pod Ralskem, Borová 103, PSČ 
47127, IČ: 25406761, přešlo jmění zanikající společnosti LGO, s.r.o., se sídlem 
Stráž pod Ralskem, Borová 103, PSČ 47127, IČ: 47155701, včetně práv a 
povinností z pracovněprávních vztahů, a to na základě rozhodnutí valné hromady 
společnosti OMA CZ, a.s. o schválení vnitrostátní fúze sloučením ze dne 
06.08.2012 a rozhodnutí společnosti OMA CZ, a.s. při výkonu působnosti valné 
hromady společnosti LGO, s.r.o. o schválení vnitrostátní fúze sloučením ze dne 
06.08.2012, a v souladu se schváleným projektem vnitrostátní fúze sloučením.
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