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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 17770

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

2. ledna 2012
B 17770 vedená u Městského soudu v Praze
MAENTIVA Management, a.s.
Vyšehradská 1349/2, Nové Město, 128 00 Praha 2
241 98 129
Akciová společnost
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona s
obory činností:
chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
zprostředkování obchodu a služeb
velkoobchod a maloobchod
skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
zasilatelství a zastupování v celním řízení
nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
pronájem a půjčování věcí movitých
reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
překladatelská a tlumočnická činnost
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
provozování kulturních, kulturně vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání
kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných
akcí
výroba, obchod a služby jinde nezařazené
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

Správní rada:
předseda správní
rady:
MARTIN BLÁHA, dat. nar. 30. června 1970
Karla Čapka 1504, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek
Den vzniku funkce: 26. července 2021
člen správní rady:
FILIP BLÁHA, dat. nar. 5. června 1986
Na Chodovci 2544/34, Záběhlice, 141 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 26. července 2021
člen správní rady:

Počet členů:
Způsob jednání:
Akcie:

Základní kapitál:

Mgr. JAN KUŽEL, dat. nar. 2. srpna 1986
třída Národní svobody 20/16, Pražské Předměstí, 397 01 Písek
Den vzniku funkce: 26. července 2021
3
Společnost navenek zastupuje předseda správní rady samostatně.
10 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000
000,- Kč
10 000 000,- Kč
Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:
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Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst.
5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
Dne 23. července 2019 přijala valná hromada společnosti rozhodnutí o snížení
základního kapitálu usnesením tohoto znění:
Valná hromada schvaluje snížení základního kapitálu společnosti ze stávající
výše 46.336.500,- Kč (slovy: čtyřicet šest milionů tři sta třicet šest tisíc pět set
korun českých) až na částku 10.000.000 Kč (slovy deset milionů korun českých),
to je o částku 36.336.500,- Kč (slovy: třicet šest milionů tři sta třicet šest tisíc pět
set korun českých).
Snížení bude provedeno jako efektivní způsobem vzetí akcií z oběhu na základě
veřejného návrhu smlouvy o částku nejvýše 36.336.500 Kč (slovy třicet šest
milionů tři sta třicet šest tisíc pět set korun českých).
Důvod a účel navrhovaného snížení základního kapitálu:
Odčerpání přebytečného provozního kapitálu, zjednodušení akciové struktury
společnosti, kdy má tato vysoký počet akcií o relativně nízké jmenovité hodnotě.
Rozsah a způsob navrhovaného snížení:
Základní kapitál bude snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou
vzaty z oběhu, nejvýše však o částku 36.336.500 Kč (slovy: třicet šest milionů tři
sta třicet šest tisíc pět set korun českých), tj. ze stávající částky 46.336.500 Kč
(slovy: čtyřicet šest milionů tři sta třicet šest tisíc pět set korun českých) na
částku 10.000.000 Kč (slovy: deset milionů korun českých). Snížení pod tuto
částku se nepřipouští. Snížení základního kapitálu bude provedeno úplatně
vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy dle § 532 zákona č.
90/2012 Sb. v platném znění (dále jen ZOK).
Způsob naložení s částkou odpovídající snížení základního kapitálu:
Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena akcionářům
jakožto kupní cena akcií převáděných společnosti na základě veřejného návrhu
smlouvy o koupi akcií a sníží se o ni majetek společnosti.
Výše úplaty:
Výše úplaty za převáděné akcie bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě, tj. za 1
(slovy: jednu) kmenovou akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč (slovy: jeden
milion korun českých) bude úplata činit 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun
českých), za 1 (slovy: jednu) kmenovou akcii o jmenovité hodnotě 10.000 Kč
(slovy: deset tisíc korun českých) bude úplata činit 10.000 Kč (slovy: deset tisíc
korun českých) , za 1 (slovy: jednu) kmenovou akcii o jmenovité hodnotě 1.000
Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) bude úplata činit 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc
korun českých), za 1 (slovy: jednu) kmenovou akcii o jmenovité hodnotě 500,- Kč
(slovy: pět set korun českých) bude úplata činit 500,- Kč (slovy: pět set korun
českých).
Veřejný návrh smlouvy a lhůta pro předložení akcií:
Veřejný návrh smlouvy bude uveřejněn způsobem stanoveným ZOK a stanovami
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společnosti nejpozději do 30ti (slovy: třiceti) dnů od zápisu tohoto usnesení do
obchodního rejstříku. Doba závaznosti tohoto veřejného návrhu bude činit
nejméně 30 (slovy: třicet) dnů od dne jeho uveřejnění. Lhůta pro předložení akcií
bude činit 2 (slovy: dva) měsíce ode dne účinnosti snížení základního kapitálu.
Kupní cena akcií vzatých z oběhu bude splatná nejpozději do 3 (slovy: tří)
měsíců ode dne účinnosti snížení základního kapitálu.
Pověření správní rady:
Valná hromada pověřuje správní radu podáním návrhu na zápis nové výše
základního kapitálu jakož i počtu a jmenovité hodnoty akcií, do obchodního
rejstříku v rozsahu, v jakém bude akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy.
Valná hromada ukládá správní radě společnosti rozhodnout o změně stanov v té
části odpovídající počtu kusů a jmenovité hodnotě vydaných akcií a z toho
plynoucí výši základního kapitálu společnosti v důsledku snížení základního
kapitálu v rozsahu, v jakém bude akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy.
Prohlášení:
V důsledku snížení základního kapitálu nedojde ke zhoršení dobytnosti
pohledávek věřitelů a nebudou naplněny podmínky dle § 518 odst. 3 ZOK.
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