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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Plzni
oddíl B, vložka 1255

Datum vzniku a zápisu:
Spisová značka:
Obchodní firma:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Právní forma:

5. listopadu 1992
B 1255 vedená u Krajského soudu v Plzni
K M K GRANIT, a.s.
Mírová 545, 357 31 Krásno
468 84 556
Akciová společnost
založena společenskou smlouvou pěti společníků

Předmět podnikání:
hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem
zpracování kamene
provádění trhacích prací
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními
soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k
přepravě zvířat nebo věcí
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
provádění ohňostrojných prací
zemědělská výroba
Správní rada:
předseda správní
rady:
Ing. MIROSLAV KOLBASA, dat. nar. 17. února 1955
Mírová 69, 357 31 Krásno
Den vzniku funkce: 6. března 2019
Den vzniku členství: 6. března 2019
člen správní rady:
Mgr. ZUZANA KOLBASOVÁ, dat. nar. 25. května 1979
Korunní 810/104, Vinohrady, 101 00 Praha 10
Den vzniku členství: 6. března 2019
člen správní rady:

Počet členů:
Akcie:

Základní kapitál:
Ostatní skutečnosti:

JIŘÍ JANEČEK, dat. nar. 18. listopadu 1967
Krátká 960, 357 31 Horní Slavkov
Den vzniku členství: 6. března 2019
3
1 000 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 2 000,- Kč
Převoditelnost akcií je omezena souhlasem valné hromady a předkupním
právem ostatních akcionářů.
2 000 000,- Kč
Obchodní společnost K M K GRANIT, spol. s r.o. změnila právní formu na
akciovou společnost.
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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