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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného

Městským soudem v Praze
oddíl , vložka B 11582

Datum vzniku a zápisu: 20. února 2007
Spisová značka: B 11582 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma: MAENTIVA Cargo, a.s.
Sídlo: Praha 2 - Nové Město, Vyšehradská 1349/2, okres Hlavní město Praha, PSČ

12800
Identifikační číslo: 278 60 612
Právní forma: Akciová společnost
Předmět podnikání:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona s 
obory činností: 
zprostředkování obchodu a služeb
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
poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Správní rada:
předseda správní
rady:

  MARTIN BLÁHA, dat. nar. 30. června 1970
Karla Čapka 1504, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek
Den vzniku funkce: 30. června 2021

člen správní rady:
  Mgr. JAN KUŽEL, dat. nar. 2. srpna 1986

třída Národní svobody 20/16, Pražské Předměstí, 397 01 Písek
Den vzniku funkce: 30. června 2021

člen správní rady:
  FILIP BREIBISCH, dat. nar. 4. srpna 1988

Brloh 58, 397 01 Drhovle
Den vzniku funkce: 30. června 2021

člen správní rady:
  FILIP BLÁHA, dat. nar. 5. června 1986

Na Chodovci 2544/34, Záběhlice, 141 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 30. června 2021

Počet členů: 4
Způsob jednání: Společnost navenek zastupuje předseda správní rady samostatně.

Akcie:
200 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,-
Kč
Akcie jsou převoditelné, a tedy i zastavitelné, pouze s předchozím souhlasem 
správní rady společnosti.
74 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000
000,- Kč
Akcie jsou převoditelné, a tedy i zastavitelné, pouze s předchozím souhlasem 
správní rady společnosti.
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Základní kapitál: 76 000 000,- Kč
Splaceno: 100%
Základní kapitál byl plně splacen.

Ostatní skutečnosti:
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 
5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.


