
Datum vzniku a zápisu: 

Spisová značka: 

Obchodní firma: 

Sídlo: 

Identifikační číslo: 

Právní forma: 

Předmět podnikání: 

Výpis 

z obchodního rejstříku, vedeného 
Krajským soudem v Brně 

oddíl B, vložka 1724 

27. září 1995 

B 1724 vedená u Krajského soudu v Brně 

PRAMOS, a.s. 

Brněnská 577, 691 76 Šitbořice 

634 79 087 

Akciová společnost 

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 
Hostinská činnost 
Pekařství, cukrářství 

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 
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,- osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu 
nejvýše 9 osob včetně řidiče 

Statutární o_rgán- představenstvo: 

Předseda 

představenstva: 

Člen představenstva: 

Člen představenstva: 

Počet členů: 

Způsob jednání: 

Dozorčí rada: 

Předseda dozorčí 

rady: 

RADOMÍR ZELINKA, dat. nar. 11. září 1970 
č.p. 287, 691 71 Nikolčice 
Den vzniku funkce: 25. května 2017 
Den vzniku členství: 25. května 2017 

Ing. PETR KAŇA, dat. nar. 8. února 1965 
U Cihelny 408, 691 76 Šitbořice 
Den vzniku členství: 25. května 2017 

VLASTIMIL VIKTORIN, dat. nar. 1. června 1978 
č.p. 447, 664 54 Těšany 
Den vzniku členství: 25. května 2017 
3 
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek 
jménem společnosti vždy dva členové představenstva. Podepisování za 
společnost se děje tak, že k vytištěné nebo nadepsané firmě společnosti připojí 
svůj podpis vždy dva členové představenstva. 

Ing. MICHAL TIHLAŘÍK, dat. nar. 7. listopadu 1977 
Výhon 555, 691 76 Šitbořice 
Den vzniku funkce: 29. května 2017 
Den vzniku členství: 25. května 2017 
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Člen dozorčí rady: 

Člen dozorčí rady: 

Počet členů: 

Jediný akcionář: 

Akcie: 

Základní kapitál: 

Ostatní skutečnosti: 

Ing. FRANTIŠEK FIALA, dat. nar. 2. února 1954 
č.p. 376, 664 54 Těšany 
Den vzniku členství: 25. května 2017 

JAN STROUHAL, dat. nar. 28. října 1960 
č.p. 335, 691 65 Křepice 
Den vzniku členství: 25. května 2017 
3 

Zemědělské družstvo Šitbořice, IČ : 00134 562 
Brněnská 577, 691 76 Šitbořice 

oddíl B, vložka~ 

201 ks akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 5 000,- Kč 

654 ks akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 50 000,- Kč 

33 705 000,- Kč 
Splaceno: 100% 

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 
Na společnost PRAMOS, a.s., jako nástupnickou, přešla část jmění zanikající 
rozštěpované společnosti DRUMAX Šitbořice, a.s., IČO 25335081, se sídlem 
Šitbořice, Brněnská 577, PSČ 691 76, která byla uvedena v projektu rozštěpení 
sloučením, vyhotoveném dne 29. 10. 2014. Zbývající část jmění zanikající 
rozštěpované společnosti DRUMAX Šitbořice, a.s., přešla na nástupnickou 
společnost ZEMAX Šitbořice, a.s., IČO 25327330, se sídlem Šitbořic~. Brněnská 
577, PSČ 691 76. 
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Veřejný rejstřík- výpisy platných 

Ověřuji pod pořadovým číslem SITB-1013/2021, že tato listina, která vznikla 
převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické 
podoby do podoby listinné, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje 
s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické 
podobě. 

Ověřující osoba: LENGÁLOV Á IVANA 

V Šitbořicích dne 21.09. 2021 

i . I("/ " 
Podpis ................. ~ .~f!: .. ~-.. 


