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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Českých Budějovicích
oddíl B, vložka 2296

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

1. září 2015
B 2296 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
GW DIESEL a.s.
Pekárenská 255/77, České Budějovice 4, 370 04 České Budějovice
043 56 845
Akciová společnost

distribuce pohonných hmot
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán - představenstvo:
předseda
představenstva:
ing. MILOSLAV MRKVIČKA, dat. nar. 15. července 1955
Brodská 374, 370 06 Srubec
Den vzniku funkce: 1. září 2015
Den vzniku členství: 1. září 2015
člen představenstva:
ROBERT KRIGAR, dat. nar. 6. dubna 1965
Na Vyhlídce 235, 370 08 Staré Hodějovice
Den vzniku členství: 1. září 2015
člen představenstva:
Ing. FRANTIŠEK LAFATA, dat. nar. 13. srpna 1954
Nová cesta 2368/16, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic
Den vzniku členství: 1. září 2015
Počet členů:
3
Způsob jednání:
Společnost zastupuje člen představenstva samostatně.
Dozorčí rada:
předseda dozorčí
rady:
EVA HORKÁ, dat. nar. 6. ledna 1963
Dukelská 1423/62, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice
Den vzniku funkce: 1. září 2015
Den vzniku členství: 1. září 2015
člen dozorčí rady:
MIROSLAV DVOŘÁK, dat. nar. 11. srpna 1964
Zahradní 717, 384 11 Netolice
Den vzniku členství: 1. září 2015
člen dozorčí rady:
KAMIL SLOBODA, dat. nar. 19. července 1969
Purkarec 139, 373 43 Hluboká nad Vltavou
Den vzniku členství: 1. září 2015
Počet členů:
3
Akcie:
10 000 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1
000,- Kč
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Základní kapitál:

10 000 000,- Kč
Splaceno: 10 000 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:
Společnost vznikla rozdělením odštěpením části jmění rozdělované společnosti
ČSAD JIHOTRANS a.s., IČ 25171216, se sídlem České Budějovice,
Pekárenská 255/77 na základě rozhodnutí valné hromady rozdělované
společnosti podle "Projektu rozdělení odštěpením se založením nástupnických
společností", s rozhodným dnem 1.1.2015, ze dne 30. 6. 2015. Dalšími
společnostmi, které vznikly v rámci téhož rozdělení, jsou GW JIHOTRANS a.s.,
GW LOGISTICS a.s., a GW BUS a.s., všechny se sídlem v Českých
Budějovicích, Pekárenská 255/77.
Mimořádná valná hromada společnosti dne 29.9.2015 přijala toto usnesení:
I. Základní kapitál společnosti se zvyšuje peněžitými vklady o částku 8.000.000,Kč (slovy: osm milionů korun českých), tedy ze stávající výše 2.000.000,- Kč
(slovy: dva miliony korun českých) na 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů
korun českých).
II. Upisování akcií nad navrhovanou částku se nepřipouští.
III. Na zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno 8.000 ks kmenových
listinných akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden
tisíc korun českých) každé z nich.
IV. Veškeré nové akcie budou nabídnuty určeným zájemcům, kterými jsou oba
stávající akcionáři, a to:
- RKCJCB s.r.o. se sídlem České Budějovice, České Budějovice 3, Pekárenská
255/77, PSČ 370 04, IČ 04184297, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského
soudu v Českých Budějovicích v oddíle C, vložka 23891
- MMCJCB s.r.o. se sídlem České Budějovice, České Budějovice 3, Pekárenská
255/77, PSČ 370 04, IČ 04184351, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského
soudu v Českých Budějovicích v oddíle C, vložka 23892,
a to po jedné polovině každému z nich.
V. Veškeré nové akcie budou upsány písemnou smlouvou podle ustanovení §
497 zákona číslo 89/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
nejpozději do pěti dnů ode dne konání valné hromady, emisní kurz každé z akcií
je roven jmenovité hodnotě akcie, když emisní kurz byl takto určen s přihlédnutím
k poměru dosavadní výše základního kapitálu vlastnímu kapitálu společnosti.
VI. Připouští se možnost úplného splacení emisního kurzu veškerých nových
akcií započtením proti peněžitým pohledávkám upisovatelů MMCJCB s.r.o. a
RKCJCB s.r.o. za společností jsoucím vždy ve výši emisního kurzu tím kterým
upisovatelem upsaných akcií, na vyplacení úhrady části dlouhodobého závazku
vzniklého vůči oběma upisovatelům na základě rozhodnutí učiněného právním
předchůdcem společnosti a evidovaného k dnešnímu dni v účetnictví společnosti
GW DIESEL a.s.; písemné smlouvy o započtení budou uzavřeny v den upsání
veškerých nových akcií.
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