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Výpis
z , vedenéhoobchodního rejstříku

Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl , vložka B 277

Datum vzniku a zápisu: 28. srpna 1991
Spisová značka: B 277 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Obchodní firma: KonekTel, a.s.
Sídlo: Pražská 152, Popkovice, 530 06 Pardubice
Identifikační číslo: 150 51 145
Právní forma: Akciová společnost
Předmět podnikání:

Projektová činnost ve výstavbě
Provádění staveb, jejich změn a odstaňování
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a 
telekomunikačních zařízení
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Služba ve veřejných mobilních sítích elektronických komunikací
Ostatní hlasové služby
Služby přenosu dat
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Statutární orgán - představenstvo:
předseda
představenstva:

  GEORGE JOSEPH GRUBR, dat. nar. 23. prosince 1955
Štefánikova 2073, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
Den vzniku funkce: 29. června 2012
Den vzniku členství: 29. června 2012

člen představenstva:
  Ing. FRANTIŠEK RÁB, dat. nar. 24. prosince 1953

Horní Lhota 140, 678 01 Blansko
Den vzniku členství: 25. června 2015

Způsob jednání: Způsob jednání za společnost:
Jménem společnosti jedná navenek představenstvo, a to buď
samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové
představenstva.

Dozorčí rada:
člen dozorčí rady:

  Ing. RADEK LOUČKA, dat. nar. 5. září 1955
Legionářská 573, Rosice, 533 51 Pardubice
Den vzniku členství: 30. května 2011

člen dozorčí rady:
  KLÁRA HERINKOVÁ, dat. nar. 10. června 1975

Dostihová 1271, Svítkov, 530 06 Pardubice
Den vzniku členství: 27. března 2013

předseda dozorčí
rady:

  KAREL FRANCIS RYBNICEK, dat. nar. 15. května 1953
Údolní 577/43, Brno-město, 602 00 Brno
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Den vzniku funkce: 25. června 2015
Den vzniku členství: 25. června 2015

Akcie:
120 ks akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 9 067,50Kč

Základní kapitál: 1 088 100,- 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.
Údaje o zřízení:
Akciová společnost byla založena podle § 25 zák.č.104/90 Sb. o
akciových společnostech jednorázově zakladatelskou smlouvou dne 3
1.5.1991 jako podnik se zahraniční majetkovou účastí podle zák.
č.173/88 Sb. o podniku se zahraniční majetkovou účastí ve znění
zák. č.112/90 Sb.
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