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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného

Krajským soudem v Ostravě
oddíl , vložka B 11451

Datum vzniku a zápisu: 13. října 2003
Spisová značka: B 11451 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Obchodní firma: OKENTĚS, a.s.
Sídlo: Hemy 920, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí
Identifikační číslo: 268 17 772
Právní forma: Akciová společnost
Předmět podnikání:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v 
oborech:
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod

Správní rada:
Předseda správní
rady:

  MIROSLAV PERNICA, dat. nar. 20. února 1981
Záhumení 991, 756 54 Zubří
Den vzniku funkce: 1. ledna 2023
Den vzniku členství: 1. ledna 2023

Místopředseda
správní rady:

  Ing. HYNEK PERNICA, dat. nar. 11. ledna 1972
Proškovo náměstí 88/19, Maloměřice, 614 00 Brno
Den vzniku funkce: 1. ledna 2023
Den vzniku členství: 1. ledna 2023

Člen správní rady:
  VÁCLAV PERNICA, dat. nar. 31. ledna 1949

Záhumení 991, 756 54 Zubří
Den vzniku členství: 1. ledna 2023

Člen správní rady:
  LIBUŠE PERNICOVÁ, dat. nar. 27. ledna 1951

Záhumení 991, 756 54 Zubří
Den vzniku členství: 1. ledna 2023

Počet členů: 4
Způsob jednání: Správní rada zastupuje společnost některým z následujících způsobů: 

a) společně všichni členové správní rady 
b) předseda správní rady 
c) místopředseda správní rady a jeden člen správní rady

Akcie:
20 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,-
Kč
Akcie na jméno, jakož i všechna práva s ní spojená, jsou převoditelné pouze s 
předchozím souhlasem valné hromady společnosti. Valná hromada společnosti 
je povinna odmítnout udělení souhlasu k převodu akcie na jméno, jakož i práv s 
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ní spojených v případě, kdy nepůjde o převod mezi akcionáři společnosti 
vlastnící akcie na jméno  viz. článek 10 stanov společnosti.

Základní kapitál: 2 000 000,- 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.
Společnost změnila svou právní formu ze společnosti s ručením omezeným na 
akciovou společnost.
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