Tento výpis z veřejných rejstříků elektronicky podepsal "Krajský soud v Ostravě" dne 8.11.2021 v 09:56:39. EPVid:0iHgNzZ9xdw4ySbP+d488Q

Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ostravě
oddíl B, vložka 10690

Datum vzniku a zápisu:
Spisová značka:
Obchodní firma:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Právní forma:
Předmět podnikání:

25. srpna 2014
B 10690 vedená u Krajského soudu v Ostravě
LANEX a.s.
Hlučínská 96/1, 747 23 Bolatice
033 27 761
Akciová společnost
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
s obory činnosti:
- Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
- Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
- Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických
přípravků
- Výroba plastových a pryžových výrobků
- Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
- Zprostředkování obchodu a služeb
- Velkoobchod a maloobchod
- Zasilatelství a zastupování v celním řízení
- Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
- Pronájem a půjčování věcí movitých
- Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
- Testování, měření, analýzy a kontroly
- Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské
činnosti
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 provozovaná vozidly nebo jízdními
soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny
k přepravě zvířat nebo věcí
Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Předmět činnosti:
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Statutární orgán - představenstvo:
člen představenstva:
Ing. MILOŠ MIKOLAJSKÝ, dat. nar. 9. září 1977
Akátová 472, 747 31 Velké Hoštice
Den vzniku členství: 25. září 2019
člen představenstva:
KAREL PAVLÍČEK, dat. nar. 28. března 1973
Hlučínská 49/3, Kateřinky, 747 05 Opava
Den vzniku členství: 1. prosince 2019
člen představenstva:
PETR MITURA, dat. nar. 9. července 1973
Slunečná 560, 747 64 Velká Polom
Den vzniku členství: 31. května 2021
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předseda
představenstva:

Počet členů:
Způsob jednání:

MAREK KLOUPAR, dat. nar. 7. března 1979
Na Krásné vyhlídce 2104/19, 748 01 Hlučín
Den vzniku funkce: 14. června 2021
Den vzniku členství: 14. června 2021
4
Za společnost jedná představenstvo. Za představenstvo jednají dva členové
představenstva společně. V případě jakéhokoli právního jednání, z něhož mohou
společnosti vzniknout závazky ve výši alespoň 10.000.000, Kč (ať již jednorázově
nebo při několika souvisejících jednáních), nebo na jehož základě dochází k
nakládání s jakýmkoli majetkem v hodnotě alespoň 10.000.000,- Kč (ať již
jednorázově nebo při několika souvisejících jednáních), s jakýmkoli nemovitým
majetkem (vč. nabytí, zcizování, nebo zatěžování právy třetích osob) nebo s
účastí na jiných právnických osobách (vč. nabytí, zcizování, nebo zatěžování
právy třetích osob), zastupují společnost vždy tři členové představenstva
společně.

Dozorčí rada:
předseda dozorčí
rady:
Ing. RUDOLF BOCHENEK, dat. nar. 16. února 1949
č.p. 733, 739 12 Čeladná
Den vzniku funkce: 1. července 2020
Den vzniku členství: 1. července 2020
člen dozorčí rady:
Ing. RADEK HORÁK, dat. nar. 27. června 1966
Sklopčická 601, Krásné Pole, 725 26 Ostrava
Den vzniku členství: 1. února 2019
člen dozorčí rady:
Ing. JAROSLAV ŠTĚPAŘ, dat. nar. 29. července 1982
U Soudu 6198/27, Poruba, 708 00 Ostrava
Den vzniku členství: 1. prosince 2019
člen dozorčí rady:

Počet členů:
Akcie:

Základní kapitál:

Mgr. PAVEL ŘÍHA, dat. nar. 27. června 1977
Husova 1705, Frýdlant, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
Den vzniku členství: 1. července 2020
4
81 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 25 000,Kč
Převod akcií, zatížení akcií jakýmkoliv právem třetí osoby nebo jiné nakládání s
akciemi podléhá schválení valnou hromadou. Bez souhlasu valné hromady
mohou být akcie převedeny pouze postupem dle čl. 7 stanov společnosti.
2 025 000,- Kč
Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:
V důsledku fúze sloučením společnosti Drandy s.r.o., IČO: 03327761, se sídlem
Hlučínská 96/1, 747 23 Bolatice, jako nástupnické společnosti, a společnosti
LANEX a.s., IČO: 28223209, se sídlem Hlučínská 96/1, 747 23 Bolatice, jako
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zanikající společnosti, přešlo jmění zanikající společnosti na nástupnickou
společnost a nástupnická společnost Drandy s.r.o., IČO: 03327761, změnila
právní formu na akciovou společnost s firmou LANEX a.s.
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