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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného

Městským soudem v Praze
oddíl , vložka B 9339

Datum vzniku a zápisu: 12. května 2004
Spisová značka: B 9339 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma: eCENTRE, a.s.
Sídlo: Nemocniční 987/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Identifikační číslo: 271 49 862
Právní forma: Akciová společnost
Předmět podnikání:

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

Statutární orgán - představenstvo:
člen představenstva:

  Ing. ROBIN PEŠKA, dat. nar. 20. října 1990
č.p. 437, 793 93 Brantice
Den vzniku členství: 19. února 2021

Počet členů: 1
Způsob jednání: Za společnost jedná člen představenstva samostatně.

Dozorčí rada:
člen dozorčí rady:

  VÍTĚZSLAV GRYGAR, dat. nar. 15. srpna 1968
č.p. 19, 747 68 Kyjovice
Den vzniku členství: 19. února 2021

Počet členů: 1
Akcie:

200 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 10
000,- Kč

Základní kapitál: 2 000 000,- Kč
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.
Valná hromada společnosti eCENTRE, a.s. schválila dne 25.11.2020 rozdělení 
společnosti eCENTRE, a.s. odštěpením se vznikem jedné nové nástupnické 
společnosti - společnosti PECOSTA, a.s., se sídlem Nemocniční 987/12, 
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava. Rozdělením odštěpením společnosti 
eCENTRE, a.s. se vznikem jedné nové nástupnické společnosti přešla vyčleněná 
část jmění společnosti eCENTRE, a.s. včetně práv a povinností z 
pracovněprávních vztahů - vše vymezeno v Projektu rozdělení odštěpením se 
vznikem jedné nové nástupnické společnosti ze dne 30.9.2020, který byl 
schválen usnesením valné hromady společnosti eCENTRE, a.s. dne 25.11.2020, 
na tuto nově vzniklou nástupnickou společnost PECOSTA, a.s.
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