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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 1846

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

14. ledna 1993
B 1846 vedená u Městského soudu v Praze
TERMONTA PRAHA a.s.
Praha 10, Třebohostická 46/11, PSČ 10000
471 16 234
Akciová společnost

Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními
soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny
k přepravě zvířat nebo věcí
Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
Vodoinstalatérství, topenářství
Izolatérství
Projektová činnost ve výstavbě
Obráběčství
Zámečnictví, nástrojářství
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti:
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy
elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém
napětí
Výroba strojů a zařízení
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Pronájem a půjčování věcí movitých
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské
povahy
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a
telekomunikačních zařízení
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Statutární orgán - představenstvo:
předseda
představenstva:
Ing. REDA RAHMA, dat. nar. 25. prosince 1975
Gabinova 868/11, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
Den vzniku funkce: 4. listopadu 2020
Den vzniku členství: 3. listopadu 2020
místopředseda
představenstva:
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JAKUB TOBOLA, dat. nar. 14. května 1977
č.p. 690, 735 71 Dětmarovice
Den vzniku funkce: 4. listopadu 2020
Den vzniku členství: 3. listopadu 2020
člen představenstva:

Počet členů:
Způsob jednání:

Ing. Mgr. MIROSLAV ZAJÍČEK, MA, Ph.D., dat. nar. 31. května 1975
Šumberova 342/20, Veleslavín, 162 00 Praha 6
Den vzniku členství: 3. listopadu 2020
3
Společnost zastupují společně nejméně dva členové představenstva anebo
samostatně jeden, který k tomu byl představenstvem pověřen.

Dozorčí rada:
Člen dozorčí rady:
JIŘÍ HLUBUČEK, dat. nar. 27. března 1948
Františka Křížka 736/26, Holešovice, 170 00 Praha 7
Den vzniku členství: 15. září 2016
předseda dozorčí
rady:
Ing. MILUŠE POLÁKOVÁ, dat. nar. 25. dubna 1975
Kbel 224, 294 71 Benátky nad Jizerou
Den vzniku funkce: 1. prosince 2020
Den vzniku členství: 3. listopadu 2020
člen dozorčí rady:

Počet členů:
Jediný akcionář:

Ing. MILAN HRUBÝ, dat. nar. 28. dubna 1983
Střešovická 1067/33, Střešovice, 162 00 Praha 6
Den vzniku členství: 3. listopadu 2020
3
Pražská teplárenská a.s., IČ: 452 73 600
Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ 17000

Akcie:

Základní kapitál:
Ostatní skutečnosti:

39 970 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč
v zaknihované podobě, neveřejně obchodovatelné
39 970 000,- Kč
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst.
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
Založení společnosti: Akciová společnost byla založena
rozhodnutím jediného zakladatele bez výzvy k upisování akcií
notářským zápisem ze dne 30.9.1992. Zakladatel složil peněžitý
vklad na základní jmění ve výši 1.500.000,- Kčs a dále vložil
nepeněžitý vklad v hodnotě 6.172.000,- Kčs.
Změna stanov ze dne 17.6.2008, čl. 22, odst. 1 a 2.
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