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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 6373

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

8. února 2000
B 6373 vedená u Městského soudu v Praze
REFLECTA a.s.
Krakovská 1256/24, Nové Město, 110 00 Praha 1
261 53 661
Akciová společnost
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Správní rada:
člen správní rady:

Počet členů:
Způsob jednání:
Akcie:

Základní kapitál:

JUDr. JAKUB SKLENKA, dat. nar. 27. července 1975
Perucká 2566/30, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Den vzniku členství: 8. února 2021
1
Společnost zastupuje jediný člen správní rady samostatně.
40 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 50 000,Kč
2 000 000,- Kč
Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst.
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
Akcionář společnosti rozhoduje o zvýšení základního kapitálu takto:
a)
Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 1,000.000,- Kč
(slovy jeden milion korun českých), z původní výše 1,000.000,- Kč (slovy jeden
milion korun českých) na částku 2,000.000,- Kč (slovy dva miliony korun
českých), přičemž upisování akcií nad ani pod tuto částku se nepřipouští.
b)
Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 20 (dvaceti) kusů
kmenových akcií znějících na jméno. Jmenovitá hodnota každé akcie činí
50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). Akcie nebudou zaknihované.
c)
Všechny akcie budou upsány jediným akcionářem, kterým je pan JUDr.
Jakub Sklenka, nar. 27. července 1975, bytem Praha 2 – Vinohrady, Perucká
2566/30, PSČ 120 00. Všechny akcie budou upsány ve Smlouvě o upsání akcií,
která bude uzavřena v notářské kanceláři Mgr. Olgy Spoustové, notářky v Praze
na adrese Praha 2, Americká 35 ve lhůtě dvou týdnů, počínaje okamžikem přijetí
tohoto rozhodnutí. Na jednu dosavadní akcii lze upsat jednu novou akcii. Jediný
akcionář upíše 20 (dvacet) kusů kmenových akcií znějících na jméno, jmenovitá
hodnota každé akcie činí 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) a akcie
nebudou zaknihované. Emisní kurs nových akcií činí 50.000,- Kč (slovy: padesát
tisíc korun českých) za jednu akcii a rovná se tak jejich jmenovité hodnotě.
d)
Emisní kurs akcií bude splacen na účet společnosti ve lhůtě jednoho
měsíce ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií.
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