
Wypis  
z rejestru handlowego, prowadzonego  

przez Sąd Miejski w Pradze 
dział B, wpis 9662 

Data wpisu: 16 czerwca 1997 r. 

Sygnatura akt: B 9662 nadana przez Sąd Miejski w Pradze 

Firma: AKCENTA CZ a.s. 

Siedziba: Salvátorská 931/8, Staré Město, 110 00 Praha 1 

Numer REGON: 251 63 680 

Forma prawna: Spółka akcyjna 

Przedmiot działalności:  

 
Produkcja, handel i usługi nie wymienione w załącznikach 1 – 3 Ustawy 
o działalności gospodarczej 

 

usługi płatnicze na podstawie ustawy nr 284/09 Dz.U.: 
- wpłaty gotówkowe na rachunek płatniczy prowadzony przez spółkę zgodnie 
z § 3 ustęp 1 litera a) wyż. wym. ustawy, 
- wypłaty gotówkowe z rachunku płatniczego prowadzonego przez spółkę zgodnie 
z § 3 ustęp 1 litera b) wyż. wym. ustawy, 
- wykonywanie przelewów środków pieniężnych zgodnie z § 3 ustęp 1 litera c) 
wyż. wym. ustawy, 
- wydawanie i zarządzanie środkami płatniczymi i urządzeniami służącymi do 
przyjmowania środków płatniczych zgodnie z § 3 ustęp 1 litera e) wyż. wym. 
ustawy, 
- dokonywanie przelewów środków pieniężnych zgodnie z § 3 ustęp 1 litera f) 
wyż. wym. ustawy 

 

prowadzenie obrotu papierami wartościowymi zgodnie z ustawą nr 256/04 Dz.U. 
w zakresie głównych usług inwestycyjnych, tzn.: 
- przyjmowanie i przekazywanie zleceń dotyczących instrumentów 
inwestycyjnych, 
- wykonywanie zleceń dotyczących instrumentów inwestycyjnych na rachunek 
klienta, 
- handel instrumentami inwestycyjnymi na rachunek własny, 
- dodatkowe usługi inwestycyjne: przechowywanie i zarządzanie instrumentami 
inwestycyjnymi włącznie z usługami powiązanymi, wszystko, co dotyczy 
instrumentów inwestycyjnych zgodnie z § 3 ustęp 1 litera d) wyż. wym. ustawy 

Organ statutowy – zarząd: 
prezes  
zarządu: 

 
 
MILAN CERMAN data ur. 22 listopada 1974 r. 
Blata 53, 50 601 Zámostí Blata 
Przyjęcie funkcji: 10 kwietnia 2012 r. 
Przyjęcie członkostwa: 12 lipca 2011 r. 

wiceprezes  
zarządu: 

 
Bc. DANIEL JOHANIS, MBA, data ur. 26 kwietnia 1973 r. 
Spinozova 1825/3, 14 300 Praha 4 – Modřany 
Przyjęcie funkcji: 10 kwietnia 2012 r. 
Przyjęcie członkostwa: 27 marca 2012 r. 

członek zarządu  
JAN KARGER, data ur. 23 grudnia 1968 r. 
Bínova 532/8, Střížkov, 182 00 Praha 8 
Przyjęcie członkostwa: 28 maja 2013 r. 

Sposób reprezentowania: Reprezentacja spółki na zewnątrz zawsze wymaga udziału dwóch członków 
zarządu. Zarząd może upoważnić innego swojego członka do samodzielnej 
reprezentacji spółki. 
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dział B, numer 9662 
 

Rada nadzorcza: 
członek rady nadzorczej: 

 
 
Bc. JIŘÍ MACEK, data ur. 23 kwietnia 1974 r. 
Nerudova 837/14, 500 02 Hradec Králové 
Przyjęcie członkostwa: 28 kwietnia 2014 r. 

przewodniczący:  
MILAN LACINA, data ur. 3 czerwca 1956 r. 
Čekanická 325, Měšice, 391 56 Tábor 
Przyjęcie funkcji: 1 maja 2015 r. 
Przyjęcie członkostwa: 1 maja 2015 r. 

Jedyny akcjonariusz:  
AKCENTA GROUP SE, nr REGON: 282 52 900 
Gočárova třída 312/52, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 

Akcje:  
21 szt. akcji zwykłych imiennych w postaci papierowej o wartości nominalnej 
450 000,- CZK 
Przeniesienie akcji jest ograniczone – szczegóły określa artykuł VIII ustęp 10 
statutu. 

 162 szt. akcji zwykłych imiennych w postaci papierowej o wartości nominalnej 
90 000,- CZK 
Przeniesienie akcji jest ograniczone – szczegóły określa artykuł VIII ustęp 10 
statutu. 

Kapitał zakładowy: 24 030 000,- CZK 
Spłacono: 100% 

Pozostałe fakty:  
Statut ogranicza przeniesienie akcji zwykłych. 

 Ilość członków organu statutowego: 3 

 Ilość członków rady nadzorczej: 2 

 Korporacja handlowa podporządkowała się ustawie jako całości postępując 
zgodnie z § 777 ust. 5 ustawy nr 90/2012 Dz.U. o spółkach handlowych i 
spółdzielniach. 

Za prawidłowość niniejszego wypisu 

Sąd Miejski w Pradze 
Numer wypisu: R6461/2017 
Wypisu udziela się zgodnie z § 102 ustawy nr 304/2013 Dz.U. 

Wykonał: Veronika Jirkovská 
 
 

Veronika Jirkovská [podpis elektroniczny] 
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