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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 17532

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

29. června 2009
C 17532 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
MAENTIVA Property, s.r.o.
Písek - Pražské Předměstí, Stanislava Maliny 464, PSČ 39701
281 06 806
Společnost s ručením omezeným
výroba, obchod aslužby neuvedené vpřílohách 1 až 3 živnostenského zákona s
obory činností:
přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
zprostředkování obchodu a služeb
ubytovací služby
poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování
dat, hostingové a související činnosti a webové portály
nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
pronájem a půjčování věcí movitých
poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
testování, měření, analýzy a kontroly
reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
poskytování technických služeb
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

Statutární orgán:
jednatel:
MARTIN BLÁHA, dat. nar. 30. června 1970
Písek - Budějovické Předměstí, Karla Čapka 1504, PSČ 39701
Den vzniku funkce: 29. června 2009
jednatel:

Počet členů:
Způsob jednání:
Společníci:
Společník:

Podíl:

Zástavní právo:

MARTINA BLÁHOVÁ, dat. nar. 18. srpna 1964
Karla Čapka 1504, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek
Den vzniku funkce: 12. listopadu 2015
2
Za společnost jedná a společnost zastupuje každý jednatel ve všech věcech
samostatně.
MAENTIVA Management, a.s., IČ: 241 98 129
Vyšehradská 1349/2, Nové Město, 128 00 Praha 2
Vklad: 200 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 100%
Druh podílu: základní
Kmenový list: nevydán
Zástavní právo k obchodnímu podílu společníka: MAENTIVA Management,
a.s., se sídlem: Praha 2 - Nové Město, Vyšehradská 1349/2, PSČ:12800,
IČ: 24198129, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
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oddíl C, vložka 17532

Základní kapitál:
Ostatní skutečnosti:

v Praze, oddíl B, vložka 17770, ve společnosti CSS property s.r.o., se
sídlem: Písek - Pražské Předměstí, Stanislava Maliny 464, PSČ: 39701, IČ:
28106806, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v
Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 17532, ve prospěch společnosti
Česká spořitelna, a.s., se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ:
14000, IČ: 45244782, pro pohledávky do celkové výše CZK 19.800.000,(slovy: Devatenáct milionů osm set tisíc korun českých) s příslušenstvím a
budoucí pohledávky vzniklé od 19.3.2013 do 31.12.2024 do celkové výše
CZK 19.800.000,- (slovy: Devatenáct milionů osm set tisíc korun českých).
200 000,- Kč
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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