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Výpis dat Obchodního rejstříku v ARES
(Datum aktualizace databáze: 1.7.2014)
Tento výpis má pouze informativní charakter, výpis nemusí obsahovat nejaktuálnější údaje a nemá žádnou právní moc.

Registrace - aktivní subjekt
soud: 6 - Krajský soud v Hradci Králové
spisová značka: B 1781
IČ: 25290142
obchodní firma: POLABÍ Vysoká, a.s.
právní forma: 121 - Akciová společnost
sídlo: Vysoká nad Labem čp. 160, PSČ 503 31
stav subjektu: aktivní subjekt
datum zápisu: 1.6.1998

Předmět podnikání
Zemědělská výroba včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo
dalšího prodeje
Silniční motorová doprava nákladní
Podnikání v oblasti nakládání s odpady
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Pronájem nemovitostí
Tesařství
Truhlářství
Zámečnictví
Opravy motorových vozidel
Výroba skořápkové a kostní moučky
Výroba krmiv

Kapitál
jmění: základní
vklad: 57 000 000 Kč
splaceno: 100 %
akcie: Kmenové akcie na jméno, hodnota: 50 000 Kč, počet akcií: 300
Akcie na jméno jsou převoditelné s předchozím souhlasem představenstva.
Představenstvo společnosti je povinno rozhodnout o žádosti o předchozí
souhlas k převodu akcií nejpozději do 90 dnů ode dne jejího doručení. Zamítavé
stanovisko se nezdůvodňuje. Souhlas představenstva k převodu akcií se
nevyžadeje mezi příbuznými v přímém pokolení. Pokud představenstvo
společnosti odmítne udělit souhlas k převodu akcií na jméno, je společnost
povinna na žádost akcionáře, učiněnou v jednoměsíční lhůtě od doručení
odmítnutí souhlasu s převodem akcií, odkoupit tuto akcii nejméně za cenu, která
se rovná podílu akcie na čistém obchodním jmění společnosti, určeném na
základě účetní uzávěrky schválené valnou hromadou a to nejpozději ve lhůtě 12
měsíců od doručení žádosti akcionáře.
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akcie: Kmenové akcie na jméno, hodnota: 20 000 Kč, počet akcií: 550
Akcie na jméno jsou převoditelné s předchozím souhlasem představenstva.
Představenstvo společnosti je povinno rozhodnout o žádosti o předchozí
souhlas k převodu akcií nejpozději do 90 dnů ode dne jejího doručení. Zamítavé
stanovisko se nezdůvodňuje. Souhlas představenstva k převodu akcií se
nevyžaduje mezi příbuznými v přímém pokolení. Pokud představenstvo
společnosti odmítne udělit souhlas k převodu akcií na jméno, je společnost
povinna na žádost akcionáře, učiněnou v jednoměsíční lhůtě od doručení
odmítnutí souhlasu s převodem akcií, odkoupit tuto akcii nejméně za cenu, která
se rovná podílu akcie na čistém obchodním jmění společnosti, určené na
základě účetní uzávěrky schválené valnou hromadou a to nejpozději ve lhůtě 12
měsíců od doručení žádosti akcionáře.
akcie: Kmenové akcie na jméno, hodnota: 5 000 Kč, počet akcií: 6200
Akcie na jméno jsou převoditelné s předchozím souhlasem představenstva.
Představenstvo společnosti je povinno rozhodnout o žádosti o předchozí
souhlas k převodu akcií nejpozději do 90 dnů ode dne jejího doručení. Zamítavé
stanovisko se nezdůvodňuje. Souhlas představenstva k převodu akcií se
nevyžaduje mezi příbuznými v přímém pokolení. Pokud představenstvo
společnosti odmítne udělit souhlas k převodu akcií na jméno, je společnost
povinna na žádost akcionáře, učiněnou v jednoměsíční lhůtě od doručení
odmítnutí souhlasu s převodem akcií, odkoupit tuto akcii nejméně za cenu, která
se rovná podílu akcie na čistém obchodním jmění společnosti, určeném na
základě účetní uzávěrky schválené valnou hromadou a to nejpozději ve lhůtě 12
měsíců od doručení žádosti akcionáře.

Statutární orgán - představenstvo
jméno: Ing. VLADIMÍR TICHÝ, datum narození: 8.6.1962
funkce: předseda představenstva
bydliště: 50801 Sobčice 12
trvání členství: od: 17.6.2011
ve funkci: od: 17.6.2011
jméno: Ing. JAROSLAV KOŘÍNEK, datum narození: 10.6.1956
funkce: místopředseda představenstva
bydliště: Na Vinici 296, 50703 Vysoké Veselí
trvání členství: od: 17.6.2011
ve funkci: od: 17.6.2011
jméno: Pavel Lhoták, datum narození: 12.8.1954
funkce: člen představenstva
bydliště: K Hvězdárně 1473/31, 50008 Hradec Králové
trvání členství: od: 17.6.2011
jméno: Ing. Jaroslav Veber, datum narození: 27.10.1969
funkce: člen představenstva
bydliště: Levitova 1524, 50801 Hořice
trvání členství: od: 17.6.2011
jméno: František Krám, datum narození: 2.5.1951
funkce: člen představenstva
bydliště: 50331 Vysoká nad Labem 63
trvání členství: od: 17.6.2011
Způsob jednání za společnost: Společnost zastupuje předseda představenstva a nebo místopředseda,
každý samostatně, případně dva pověření členové představenstva společně. Podepisování za společnost
se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis s uvedením - jména a
funkce: - předseda představenstva nebo místopředseda představenstva, případně dva pověření členové
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představenstva společnosti.

Dozorčí rada
jméno: Ing. Jitka Koubková, datum narození: 9.8.1978
funkce: předseda dozorčí rady
bydliště: 50801 Nevratice 30
trvání členství: od: 17.6.2011
ve funkci: od: 17.6.2011
jméno: Robert Feistel, datum narození: 23.6.1955
funkce: člen dozorčí rady
bydliště: 50331 Vysoká nad Labem 196
trvání členství: od: 19.5.2011
jméno: Dagmar Bittnerová, datum narození: 7.6.1971
funkce: člen dozorčí rady
bydliště: 50303 Habřina 101
trvání členství: od: 22.6.2012
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