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Výpis
z , vedenéhoobchodního rejstříku

Krajským soudem v Brně
oddíl , vložka B 4153

Datum vzniku a zápisu: 15. července 1993
Spisová značka: B 4153 vedená u Krajského soudu v Brně
Obchodní firma: I&C Energo a.s.
Sídlo: Pražská 684/49, Borovina, 674 01 Třebíč
Identifikační číslo: 494 33 431
Právní forma: Akciová společnost
Předmět podnikání:

poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
projektová činnost ve výstavbě
zámečnictví, nástrojářství
obráběčství
montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a 
telekomunikačních zařízení

Statutární orgán - představenstvo:
Člen představenstva:

  PETR KOZOJED, dat. nar. 21. září 1964
Potoční 182, 370 08 Staré Hodějovice
Den vzniku členství: 3. června 2016

Místopředseda
představenstva:

  Ing. ŠTEFAN OKRUHLICA, dat. nar. 7. dubna 1963
Jiráskova 532, 375 01 Týn nad Vltavou
Den vzniku funkce: 7. června 2016
Den vzniku členství: 3. června 2016

Předseda
představenstva:

  Ing. JIŘÍ HOLINKA, MBA, dat. nar. 12. září 1964
Pod Lesem 215, Šindlovy Dvory, 370 01 Litvínovice
Den vzniku funkce: 7. června 2016
Den vzniku členství: 29. května 2016

Počet členů: 3
Způsob jednání: Společnost zastupují navenek vždy dva členové představenstva společně. K 

jednání vůči zaměstnancům Společnosti je oprávněn předseda představenstva 
nebo jiný pověřený člen představenstva. Pří podepisování za Společnost členové 
představenstva k obchodní firmě Společnosti připojí své podpisy.Pokud to 
vyžadují stanovy nebo zákonná ustanovení, jednání za Společnost musí být 
předem schváleny valnou hromadou Společnosti nebo dozorčí radou.Za 
společnost jednají a podepisují též jiné osoby na základě písemné plné moci, 
udělené představenstvem. Podepisují se tak, že k napsané nebo vytištěné 
obchodní firmě připojí svůj podpis.Za společnost jednají a podepisují též 
zaměstnanci společnosti v rozsahu vyplývajícím z interní legislativy společnosti. 
Podepisují se tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě připojí svůj 
podpis. Zároveň uvedou čitelné své jméno, příjmení vykonávanou funkci.
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Dozorčí rada:
Předseda dozorčí
rady:

  Mgr. Ing. JIŘÍ NOVÁČEK, dat. nar. 9. června 1979
Na Kampě 514/9, Malá Strana, 118 00 Praha 1
Den vzniku funkce: 31. července 2018
Den vzniku členství: 9. července 2018

Člen dozorčí rady:
  Ing. RADIM KOTLÁŘ, dat. nar. 3. října 1979

Polenská 2107, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9
Den vzniku členství: 31. července 2018

člen dozorčí rady:
  Ing. JAN HONEK, dat. nar. 20. září 1978

Pod Bory 350, Počaply, 267 01 Králův Dvůr
Den vzniku členství: 31. července 2018

Počet členů: 3
Jediný akcionář:

PI 1 a.s., IČ: 048 36 138
Ovocný trh 572/11, Staré Město, 110 00 Praha 1

Akcie:
15 000 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 
10 000,- Kč

Základní kapitál: 150 000 000,- Kč
Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:
Rozhodnutím jediného společníka dne 31.03.2004 došlo ke změně právní formy 
na akciovou společnost. Společnost I & C Energo s.r.o. byla původně vedena 
v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddílu C, vložka 11734.
Na základě smlouvy o fúzi ze dne 17.7.2006, dochází ke zrušení zanikající 
společnosti ESE, s.r.o. a zanikající společnosti AHV, s.r.o. bez likvidace na 
základě rozhodnutí jejich společníků, resp. jediného společníka, přičemž veškeré 
jmění zanikající společnosti ESE, s.r.o. a zanikající společnosti AHV, s.r.o. 
včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů přecházejí na nástupnickou 
společnost I & C Energo a.s., která se tak stává univerzálním právním 
nástupcem zanikající společnosti ESE, s.r.o. a zanikající společnosti AHV, s.r.o.
Smluvní strany konstatují, že nástupnická společnosti I & C Energo a.s., se 
sídlem Třebíč, Pražská 684/49, PSČ 674 01, IČ 49433431, je jediným 
společníkem zanikající společnosti ESE, s.r.o. a zanikající společnosti AHV, 
s.r.o. a nástupnická společnost I & C Energo a.s. jsou jedinými společníky 
zanikající společnosti ESE, s.r.o., a proto žádný ze společníků zanikající 
společnosti AHV, s.r.o. nemá nárok na akcie nástupnické společnosti I & 
C Energo a.s. Jediným akcionářem nástupnické společnosti I & C Energo a.s. 
zůstává společník nástupnické společnosti I & C Energo a.s. Z tohoto důvodu 
neproběhne ani finanční vyrovnání mezi společníky zanikající společnosti ESE, 
s.r.o. a zanikající společnosti AHV, s.r.o. a společníkem nástupnické společnosti 
I & C Energo a.s.
Smluvní strany stanoví rozhodný den fúze 1.1.2006. Od tohoto dne se jednání 
zanikající společnosti ESE, s.r.o. a zanikající společnosti AHV, s.r.o. považují 
z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet nástupnické společnosti I & 
C Energo a.s.
Obchodní společnost I & C Energo a.s. se sloučila se společností ENPRO, a.s., 
se sídlem Přerov I, Město, nábř. Dr. Edvarda Beneše 1913/20, PSČ 750 02, IČ 
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268 31 848, a společností ENPROSPOL, s.r.o., se sídlem Děčín, Resslova 
357/9, PSČ 405 02, IČ 254 88 767.
Na společnost I & C Energo a.s. přešlo jmění zanikajících společností ENPRO, 
a.s. a ENPROSPOL, s.r.o., jak je specifikováno ve smlouvě o fúzi uzavřené dne 
27.5.2008.
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech..

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje
Krajský soud v Brně

Číslo výpisu: R2205/2018
Výpis se poskytuje dle § 102 z.č. 304/2013 Sb

Vyhotovil: Zdeňka Králová
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