Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl B, vložka 141

Datum zápisu:

25. března 1991

Spisová značka:

B 141 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Obchodní firma:

OSEVA UNI, a.s.

Sídlo:

Choceň, Na Bílé 1231, okres Ústí nad Orlicí

Identifikační číslo: 150 61 612
Právní forma:

Akciová společnost

Předmět
podnikání:

Zemědělská výroba
Šlechtění nových odrůd pícnin
Semenářství
Zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských
výrobků
za účelem zpracování nebo dalšího prodeje
Pronájem nemovitostí bez poskytování jiných než základních
služeb s pronájmem souvisejících
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo
jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující
3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní
vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad
3,5 tuny
Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných
chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí
klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Statutární orgán představenstvo:

předseda představenstva:
Ing. ANTONÍN DOLEČEK, dat. nar. 18. února 1964
Lázeňská 1179, 562 01 Ústí nad Orlicí
den vzniku funkce: 30. března 2012
den vzniku členství: 30. března 2012
místopředseda představenstva:
Ing. Leoš Kvapil, dat. nar. 26. června 1960
Hradec Králové, Hradecká 300, PSČ 500 11
den vzniku funkce: 30. března 2012
den vzniku členství: 30. března 2012
člen představenstva:
Ing. Jana Pavlíčková, dat. nar. 23. dubna 1960
Choceň, Záměstí 149, PSČ 565 01
den vzniku členství: 30. března 2012

Způsob jednání:

Jednání za společnost:

Jménem společnosti jednají jednotliví členové předstvenstva
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Jménem společnosti jednají jednotliví členové předstvenstva
samostatně.
Dozorčí rada:

předseda dozorčí rady:
ŠTĚPÁN GAT, dat. nar. 20. dubna 1944
Sádky 397, 664 43 Želešice
den vzniku funkce: 30. března 2012
den vzniku členství: 30. března 2012
člen dozorčí rady:
Ing. Květoslav Šedivý, dat. nar. 6. května 1953
Libáň, Školní 382
den vzniku členství: 24. května 2012
člen dozorčí rady:
Ing. Václav Klíma, dat. nar. 16. srpna 1948
Choceň, Ruská 1074, PSČ 565 01
den vzniku členství: 30. března 2012

Akcie:

116 440 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve
jmenovité hodnotě 1 000,- Kč
Akcie mají omezenou převoditelnost. Převoditelnost akcií je
podmíněna souhlasem valné hromady společnosti. Smlouva o
převodu akcií nemůže nabýt účinnosti dříve, než valná hromada
udělí souhlas s převodem akcií. Pokud valná hromada nerozhodne
o žádosti do dvou měsíců od jejího doručení, platí, že souhlas byl
udělen. O udělení souhlasu valné hromady k převodu akcií je
oprávněn požádat převodce nebo nabyvatel akcií a žádost musí
obsahovat identifikaci převodce a nabyvatele (jméno a příjmení
nebo obchodní firmu, bydliště nebo sídlo), identifikaci převáděných
akcií (počet, jmenovitou hodnotu, pořadová čísla) a kupní cenu
převáděných akcií. Pokud valná hromada odmítne udělit souhlas k
převodu akcií, je společnost povinna na žádost akcionáře akcie
odkoupit za cenu přiměřenou jejich hodnotě. Právo na odkoupení
lze uplatnit do jednoho měsíce ode dne, kdy bylo akcionáři
doručeno odmítnutí souhlasu s převodem akcií, jinak zaniká.
Souhlas valné hromady je nutný i k uzavření smlouvy o zastavení
akcií. Pro nabytí její účinnosti platí obdobně pravidla stanovená pro
účinnost převodu akcií.
2 840 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité
hodnotě 425,- Kč

Akcie mají omezenou převoditelnost. Převoditelnost akcií je
podmíněna souhlasem valné hromady společnosti. Smlouva o
převodu akcií nemůže nabýt účinnosti dříve, než valná hromada
udělí souhlas s převodem akcií. Pokud valná hromada nerozhodne
o žádosti do dvou měsíců od jejího doručení, platí, že souhlas byl
udělen. O udělení souhlasu valné hromady k převodu akcií je
oprávněn požádat převodce nebo nabyvatel akcií a žádost musí
obsahovat identifikaci převodce a nabyvatele (jméno a příjmení
nebo obchodní firmu, bydliště nebo sídlo), identifikaci převáděných
akcií (počet, jmenovitou hodnotu, pořadová čísla) a kupní cenu
převáděných akcií. Pokud valná hromada odmítne udělit souhlas k
převodu akcií, je společnost povinna na žádost akcionáře akcie
odkoupit za cenu přiměřenou jejich hodnotě. Právo na odkoupení
lze uplatnit do jednoho měsíce ode dne, kdy bylo akcionáři
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lze uplatnit do jednoho měsíce ode dne, kdy bylo akcionáři
doručeno odmítnutí souhlasu s převodem akcií, jinak zaniká.
Souhlas valné hromady je nutný i k uzavření smlouvy o zastavení
akcií. Pro nabytí její účinnosti platí obdobně pravidla stanovená pro
účinnost převodu akcií.
Základní kapitál:

117 647 000,-Kč

Ostatní
skutečnosti:

Údaje o zřízení:
Akciová společnost byla založena na základě § 15 a násl. zákona
č.104/90 Sb. o akciových společnostech jednorázově
zakladatelským plánem ze dne 19.3.1991 zakladatelem státním
podnikem OSEVA, Choceň.
Došlo k fúzi sloučením společnosti SALINA a.s., IČ 64789527,
sídlem Choceň, Na Bílé 1231, se společností OSEVA UNI, a.s., IČ
15061612, sídlem Choceň, Na Bílé 1231, dle projektu fúze ze dne
6.6.2012. V důsledku této fúze na nástupnickou společnost
OSEVA UNI, a.s., IČ 15061612, sídlem Choceň, Na Bílé 1231,
přešlo jmění zanikající společnosti SALINA a.s., IČ 64789527,
sídlem Choceň, Na Bílé 1231.
Správnost tohoto výpisu se potvrzuje
Krajský soud v Hradci Králové
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