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USNESENÍ
 

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl vyšší soudní úřednicí Jaroslavou Menšíkovou v právní věci

navrhovatele: Odbytové družstvo eBIOneta, IČO 288 54 900
 Všestary - Chlum 82, PSČ 50312 sídlem

 Mgr. MAREK ODROBINA, advokát, AK Odrobinazastoupeného
& CO., sdružení advokátů se sídlem Praha 1, Revoluční 17, PSČ 110
00,

o návrhu na zápis změny do obchodního rejstříku

takto:

V obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu Dr, vložce číslo
1462

se vymazává

Statutární orgán
eBIOneta s.r.o., IČ: 288 15 416
Všestary - Chlum 82, PSČ 50312
Den vzniku členství: 19. září 2012
 
 

Způsob jednání
Jménem statutárního orgánu družstva jedná Ing. Radek Jásenský, dat. nar. 12. února 1967, bytem
Všestary - Chlum 82, PSČ 503 12 na základě plné moci ze dne 30.8.2012

se zapisuje

Statutární orgán
předseda představenstva
eBIOneta s.r.o., IČ: 288 15 416
Všestary - Chlum 82, PSČ 50312
Den vzniku funkce: 10. ledna 2019
Den vzniku členství: 10. ledna 2019

při výkonu funkce zastupuje
Ing. RADEK JÁSENSKÝ, dat. nar. 12. února 1967, r.č. 670212/1987
Chlum 82, 503 12 Všestary

místopředseda představenstva
ŠÁRKA JÁSENSKÁ, dat. nar. 8. srpna 1972, r.č. 725808/3052
Chlum 82, 503 12 Všestary
Den vzniku funkce: 10. ledna 2019
Den vzniku členství: 10. ledna 2019

člen představenstva

Shodu s prvopisem potvrzuje Ivana Endrychová



 v. r.
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člen představenstva
MILAN NOVÁK, dat. nar. 6. ledna 1979, r.č. 790106/3049
č.p. 100, 503 06 Hořiněves
Den vzniku členství: 10. ledna 2019

Počet členů
3

Způsob jednání
Představenstvo je statutárním orgánem družstva. Za družstvo jedná představenstvo navenek tak, že
jedná předseda nebo v jeho zastoupení místopředseda.

Den zápisu změny: Dnem nabytí právní moci

O d ů v o d n ě n í

Soud návrhu zcela vyhověl, s výjimkou zápisu údaje o zániku/vzniku členství/funkce u členů
představenstva.

Zápis dne vzniku/zániku členství/funkce do veřejného rejstříku je (vyjma prvozápisu) zápisem
deklaratorním. To znamená, že účinky spojené s určitou právní skutečností jako je např. volba
(jmenování) či odvolání (odstoupení) určité osoby, nastávají již okamžikem jejího učinění, nikoli až
zápisem do veřejného rejstříku.

Způsob jednání statutárního orgánu, včetně počtu jeho členů bylo zapsáno nad návrh a to v
souladu s doloženým notářským zápisem tak, aby výpis z obchodního rejstříku korespondoval s
novým zněním  stanov družstva (NZ 5/2019 ze dne 10.01.2019).

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení k  Vrchnímu
soudu v Praze prostřednictvím nadepsaného soudu.

 
Hradec Králové 31. ledna 2019

 

 

Jaroslava Menšíková
vyšší soudní úřednice

 

Shodu s prvopisem potvrzuje Ivana Endrychová
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