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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného

Krajským soudem v Ostravě
oddíl , vložka B 2330

Datum vzniku a zápisu: 24. května 2000
Spisová značka: B 2330 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Obchodní firma: SP-Ormont Group, a.s.
Sídlo: Hasičská 551/52, Hrabůvka, 700 30 Ostrava
Identifikační číslo: 258 57 045
Právní forma: Akciová společnost
Předmět podnikání:

zámečnictví, nástrojářství
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Statutární orgán - představenstvo:
předseda
představenstva:

  LJUBO LUKENDA, dat. nar. 7. února 1958
U Lesa 544/33, Hrabůvka, 700 30 Ostrava
Den vzniku funkce: 27. června 2014
Den vzniku členství: 26. června 2014

člen představenstva:
  MARIE LUKENDOVÁ, dat. nar. 10. listopadu 1961

U Lesa 544/33, Hrabůvka, 700 30 Ostrava
Den vzniku členství: 26. června 2014

Počet členů: 2
Způsob jednání: Jednání:

Akciovou společnost zastupuje samostatně kterýkoliv člen
představenstva.

Dozorčí rada:
předseda dozorčí
rady:

  FRANTIŠEK TEŤÁK, dat. nar. 9. února 1959
Markvartovická 49/42, 747 14 Ludgeřovice
Den vzniku funkce: 27. června 2014
Den vzniku členství: 26. června 2014

člen dozorčí rady:
  Mgr. MILAN LUKENDA, dat. nar. 30. prosince 1985

Na Vidouli 1025/1d, Jinonice, 158 00 Praha 5
Den vzniku členství: 26. června 2014

člen dozorčí rady:
  Ing. LJUBO LUKENDA, dat. nar. 25. ledna 1988

U Lesa 544/33, Hrabůvka, 700 30 Ostrava
Den vzniku členství: 26. června 2014

Počet členů: 3
Jediný akcionář:

LJUBO LUKENDA, dat. nar. 7. února 1958
U Lesa 544/33, Hrabůvka, 700 30 Ostrava

Akcie:
100 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,-
Kč
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5 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 200 000,-
Kč

Základní kapitál: 2 000 000,- Kč
Splaceno: 2 000 000,- 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.
Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 26.6.2014 o zvýšení základního kapitálu 
společnosti z vlastních zdrojů takto:

a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje z vlastních zdrojů o částku 1,000.000,- 
Kč, slovy: jeden milion korun českých. 

b) Základní kapitál se zvyšuje z vlastních zdrojů na základě řádné účetní 
závěrky, která byla ověřena auditorem bez výhrad, a která již byla schválena 
rozhodnutím jediného akcionáře ze stejného dne. Tato řádná účetní závěrka Byla 
sestavena ke dni 31.12.2013, slovy třicátéhoprvního prosince roku 
dvatisícetřináct. Vlastním zdrojem, z něhož se základní kapitál zvyšuje, v členění 
podle struktury vlastního kapitálu v řádné účetní závěrce, je: nerozdělený zisk z 
minulých let (položka 082 rozvahy ke dni 31.12.2013, slovy: třicátéhoprvního 
prosince roku dvatisícetřináct), který činí dle této účetní závěrky částku ve výši 
9,609.000,- Kč, slovy devětmilionůšestsetdevěttisíc korun českých.

c) Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů je přípustné, neboť jsou splněny 
podmínky stanovené právními předpisy, a to zejména ustanovením § 495 zákona 
o obchodních korporacích a násl., tj.: - účetní závěrka byla ověřena auditorem 
Ing. Eleni Lippertovou, číslo auditorského oprávnění 2016 s výrokem bez výhrad, 
- ode dne, ke kterému byla účetní závěrka sestavena neuplynulo k dnešnímu dni, 
více než 6, slovy: šest, měsíců, - nebyla vypracována žádná mezitimní účetní 
závěrka, ze které by bylo zjištěno snížení vlastních zdrojů, - zvýšení základního 
kapitálu z vlastních zdrojů společnosti není prováděno v částce vyšší, než kolik 
činí rozdíl mezi výši vlastního kapitálu společnosti a součtem hodnoty základního 
kapitálu a zdrojů, které jsou účelově vázány, a společnost není oprávněna jejich 
účel měnit.

d) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno tak, že  budou vydány nové 
listinné kmenové akcie společnosti, znějící na jméno, a to 5, slovy: pět, kusů 
akcií o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč, slovy: dvěstětisíc korun českých, každá. 
Jediný akcionář obdrží všech 5 slovy: pět, kusů akcií o jmenovité hodnotě 
200.000,- Kč, slovy: dvěstětisíc korun českých.  

e) Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu po zápisu nové výše 
základního kapitálu do obchodního rejstříku vyzvat akcionáře způsobem 
stanoveným pro svolání valné hromady, aby se dostavil k převzetí nových akcií.
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