Výpis

Datum vzniku a zápisu:
Spisová značka:
obchodní firma:
Sídlo:
ldentifikační číslo:
právní forma:

z obchodního rejslříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 76253

27, bYezna2000

C76253 vedená u Městského soudu v Praze
KARE, Praha, s.r.o.
Chodovská 22813, Michle, 1_41 00 Praha 4
26]. 66 879
Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání:
hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem v
rozsahu Ustanovení § 5 odst, 2zák. ČNn e. 6J"/]_gBB Sb,, o
hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve
znění pozdějších předpisů s použitímustanovení § 1 odst, 2
vyhl. Českéhobáňského úřadu č. 15/1995 Sb., o oprávnění k
hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým zpŮsobem, jakož
i k projektování objektů a zaYízení, které jsou součástí těchto
činností,a to podle ustanovení § 2 písm, b), c), d), e) a podle
ustanovení § 3 písm. a), b), e).
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách L až 3 živnostenského zákona
Silničnímotorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními
soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k
přepravě zvířat nebo věcí

Statutární orgán:
jednatel:

PETR BŘEZINA, dat, nar,

2].. června ].969
Barvínková 58218, Černice, 326 00 Plzeň
Den vzniku íunkce: 25. června 203.9

Jednatel:

počet členů:
Způsob iednání:

Společníci:
Společník:
Podíl:

Zástavní právo:

PAVEL BŘEZINA, dat, nar. 28, dubna ]-966
Barvínková 58218, Černice, 326 00 Plzeň
Den vzniku Ťunkce: 20, záYí 20L9
Oprávnění jedna a podepisovat za společnost majíjednatelé.
Každý z nich tak činízcela samostatně a v celém rozsahu.
Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo
nadepsané obchodní firmě společnosti připojí kterýkoli z
jednatelŮ samostatně svůj podpis,

P&P Březina servis s.r.o., lČ: 263 5]- 919
č.p, 303, 332 04 Losiná
Vklad: 200 000,- Kč

Splaceno: L000/o
Obchodní podíl: 100olo
Druh podílu: základní
Kmenový list: nebyl vydán
Zástavní právo k zajištěnípohledávky Československéobchodní banky
a.s., Radlická 333/150, ]-50 57, Praha 5, lČo: 00001350 vůčidlužníkovi
KARE, Praha, s.r.o. z titu|u smlouvy o úvěru č. 2019004983 ze dne

Udaje platné ke dni: 9, října 2019 03:36

Ll2

oddíl C, vložka 76253
21,,6.2019 pro částku 150.000,000,-- Kč, Toto zástavní právo přešlo na

tento podíljako dŮsledek fúze sloučenímse zánikem společnosti ApB
Czech a,s. a jejích akcií, ke kterým lrylo zřízeno zástavní právo pro
československou obchodní banku a.s, zástavnísmlouvou uzavřenou se
společností P&P Březina servis s,r.o, ze dne 21-,6,2019 číslosmlouvy

Základní kapitál:
ostatní skutečnosti:

20].90O7886
Daturn vzniku zástavního práva: 30. záYí 20L9

200 000,- Kč
Obcltoclní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst,
5 zákona č,90l20L2 Sb,, o obchodních společnostech a družstvech.
Na společnost přešlo fúzísloučenímceló jmění zanikající společnosti kARE
Holding a.s. se sídlem Chodovská 22Bl3, Michle, 141_ 00 Praha 4, lČO:
02653907, zápis v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 3.9623 a celé jměnízanikajícíspolečnostiAPB Czech a,s. se
sídlem č,p. 303, 332 04 Losiná, tČo: zgttg21,3,, zápis v obchodním rejstříku u
soudu v Plzni oddíl B vložka ].5B0.

Úo4e ptatné ke dni: 9. října 2019 03:36
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Veřejný rejstřík - výpisy

platných

É::(\
í$§ý

z
elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 2 listů, se doslovně
shoduje s obsahem výstupu z informačníhosystému veřejné správy v

vznikla převedením v/stupu
elektronické podobě.

Ověřující osoba:

HÁ.lxclvÁ iuanrn

Y Praze dne 09"10.2019
Podpis

)

kt.h,---]'"
informačníhosystému veřejné správy z

Ověřuji pod pořadovYm číslemP4l467I20/19/OKAT/MH, že tato listina,

