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',, .' Výpis
z obchodního rejstříku, Vedeného

Krajským soudem v Plzni
oddíl B' vloŽka 964

Datum zápisu: ]-1. března 1950
Spisová značka: B 964 Vedená u Krajského soudu v Plzni
obchodní Íirma: AG - PRODUKT a.s.
Sídlo: Náves republiky 263,332 03 Šťáhlavy
ldentifikační číslo: 001 18 150
Právní forma: Akciová společnost
Předmět podnikání:

Zemědělská výroba
Truhlářswí, podlahářství
opravy silničních vozidel
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Výroba, obchod a sluŽby neuvedené v přílohách ]- aŽ 3 Živnostenského zákona
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních stroiů
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními
soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k
přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovanávozidly nebo jízdními
soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou_li určeny
k přepravě zvířat nebo věcí

Statutární orgán _ představensfuo:
předseda
představenstva:

lng. JARoSLAV LOUKOTA, dat. nar.1'4' června ].96].

č.p. 25, 326 00 Letkov
Den vzniku funkce: 27. května 20]_6

Den vzniku členství: 27 ' WéÍna20L6
místopředseda
představenstva:

R|CHARD Šrnn, dat. nar. 10. srpna 1-972

Želčany 3L,332 04 Chválenice
Den vzniku funkce: 27. května20L6
Den vzniku členství: 27. lc'lětna 2016

čIen představenstva:
lng. MILOS KROC, CSc., dat. nar. 15. ledna l-954
Nová cesta 909, 252 29 Dobřichovice
Den vzniku členství: 27. května 2016

Počet členů: 3

Způsob jednání: Za společnost jedná předseda představenstva nebo místopředseda
představenstva, kaŽdý samostatně, nebo společně nejméně dva členové
představenstva.

Dozorčí rada:
člen dozorčí rady:

lng. MlLoŠ KRoc, dat' nar. ].9' července 1977
5. května 15'252 29 Dobřichovice
Den vzníku členství: 27 ' l<\těIna 201'6

Počet č|enů: I
Akcie:

Údaie platné ke dni: 20, července 2016 06:00 Ll2



oddíl B' vložka 964

1- 8l-5 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč
v listinné podobě
4 806 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě ]-0 000,- Kč
v listinné podobě

Zapisovaný základnl
kapitáI:

49 875 000,- Kč
SpIaceno: v plné výši

ostatní skutečnosti:
obchodníkorporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle S 777 odst.
5 zákona č.90l20L2 Sb', o obchodních společnostech a druŽstvech.
Akciová společnost vznikla na základě rozhodnutí o změně právní
formy druŽstva Zemědělské druŽstvo Šťáhlavy, které vzniklo
schválením Ústřední rady druŽstev, zastoupené okresní druŽstevní
radou v Plzni ze dne 26. ledna 1950 č.j. ]-31/50 podle ustanovení
S 5 odst' 2 zák' č. 69i1949 sb' o změně právní formy rozhodla
mimořádná členská schůze Zemědělského druŽstva Šťáhlavy dne
7.L2.2oot k L'L'20o2, a to Ve Íormě notářského zápisu sepsaného
dne 7.L2.2o0]- JUDr' lvanem Krčmou, notářem v Klatovech, pod čj.

NZ 27 0l 2007, N 287 I 200L.
Rozhodnutím mimořádné členské schůze ze dne 7 'L2'200Lbyla
změněna právní Íorma druŽstva Zemědělské druŽstvo Šťárrlavy
zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni v odd. Dr.

XX|V vloŽky 232na akciovou společnost AG - PRODUKT a's.
Počet členů statutárního orgánu: 3
Počet členů dozorčí rady: ]-

Udaje platné ke dni: 20. července 2016 06:00 212


