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Výpis
z , vedenéhoobchodního rejstříku

Krajským soudem v Brně
oddíl , vložka B 7337

Datum vzniku a zápisu: 1. ledna 2001
Spisová značka: B 7337 vedená u Krajského soudu v Brně
Obchodní firma: AEC a.s.
Sídlo: Veveří 2581/102, Žabovřesky, 616 00 Brno
Identifikační číslo: 262 36 176
Právní forma: Akciová společnost
Předmět podnikání:

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Statutární orgán - představenstvo:
Člen představenstva:

  Ing. TOMÁŠ STRÝČEK, dat. nar. 8. března 1978
Za Stadionem 1220/19, Svatobořice, 696 04 Svatobořice-Mistřín
Den vzniku členství: 30. dubna 2019

Člen představenstva:
  JAROMÍR BABINEC, dat. nar. 21. října 1969

Rytířova 809/4, Kamýk, 143 00 Praha 4
Den vzniku členství: 30. dubna 2019

Počet členů: 2
Způsob jednání: Za společnost jedná kterýkoliv člen představenstva samostatně, svýjimkou 

následujících jednání, kdy jednají vždy společně dva členové představenstva:

a) jednání vůči zaměstnancům společnosti splněním nad 1.500.000,- Kč ročně, 
včetně uzavírání pracovních smluv;

b) sjednávání odstupného se zaměstnanci společnosti nad rámec stanovený 
zákonem;

c) sjednávání jakýchkoliv konkurenčních doložek se zaměstnanci společnosti; a

d) navrhování a/nebo uzavírání jakýchkoliv smluv vrámci běžného obchodního 
styku při provozu závodu společnosti sodběrateli a dodavateli, zejména smluv o 
odběru a dodávkách zboží a služeb (včetně reklamních smluv), ze kterých 
mohou společnosti vzniknout dluhy překračující 15.000.000,- Kč bez DPH 
vkaždém jednotlivém případě či objemu dílčích plnění během 1 kalendářního 
roku.

Dozorčí rada:
Člen dozorčí rady:

  Ing. PETR BRŇÁK, dat. nar. 24. ledna 1967
Nad Hutěmi 1070/32, Hloubětín, 198 00 Praha 9
Den vzniku členství: 30. dubna 2019

Člen dozorčí rady:
  JIŘÍ DOSOUDIL, dat. nar. 14. července 1971

Růžová 951/13, Nové Město, 110 00 Praha 1
Den vzniku členství: 30. dubna 2019

Člen dozorčí rady:
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  MUDr. VÍT URBANEC, dat. nar. 6. října 1970
Jakubská 649/8, Staré Město, 110 00 Praha 1
Den vzniku členství: 30. dubna 2019

Počet členů: 3
Jediný akcionář:

AEC Group a.s., IČ: 047 72 148
Voctářova 2500/20a, Libeň, 180 00 Praha 8

Akcie:
5 000 ks akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč

Základní kapitál: 5 000 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
Společnost AEC, spol. s r.o. byla rozdělena odštěpením s převodem částí jejího 
jmění na nově založenou společnost Helia Invest, spol. s r.o., se sídlem na 
adrese Brno, Bayerova 799/30, PSČ 602 00.
Společnost změnila svoji právní formu na základě Projektu přeměny 
zpracovaného ke dni 31.12.2014 z právní formy "společnost s ručením 
omezeným" na právní formu "akciová společnost"
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