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Výpis
z , vedenéhoobchodního rejstříku

Městským soudem v Praze
oddíl , vložka C 7077

Datum vzniku a zápisu: 27. ledna 1992
Spisová značka: C 7077 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma: ARBOR,spol.s r.o.,něm.ARBOR GmbH
Sídlo: Tyršova 162/3, Žižkov, 284 01 Kutná Hora
Identifikační číslo: 446 99 158
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:

zámečnictví, nástrojářství
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
projektová činnost ve výstavbě
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a 
telekomunikačních zařízení
montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel

Statutární orgán:
jednatel:

  JAN ŠTĚPNIČKA, dat. nar. 10. dubna 1975
Liliová 1036, Žižkov, 284 01 Kutná Hora
Den vzniku funkce: 9. května 2007

Počet členů: 1
Způsob jednání: Jednatel zastupuje společnost 

samostatně.
Prokura:

Ing. MICHAL ŽELEZNÝ, dat. nar. 22. září 1977
č.p. 50, 285 01 Miskovice
Prokurista zastupuje společnost samostatně a podepisuje se tak, že k obchodní 
firmě společnosti připojí svůj podpis a údaj označující prokuru. 
V prokuře není zahrnuto oprávnění zcizovat nemovité věci a zatěžovat je.

Společníci:
Společník: Ing. JAN ŠTĚPNIČKA, dat. nar. 10. dubna 1975

Liliová 1036, Žižkov, 284 01 Kutná Hora

Podíl: Vklad: 500 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 50%
Druh podílu: Základní podíl č. 1
Kmenový list: Kmenový list nebyl vydán.

Podíl: Vklad: 500 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 50%
Druh podílu: Základní podíl č. 2
Kmenový list: Kmenový list nebyl vydán.

Základní kapitál: 1 000 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:



oddíl C, vložka 7077
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Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
Datum uzavření společenské smlouvy: 16.10.1991.
Na základě projektu přeměny - „Projekt vnitrostátní fúze sloučením“, 
vyhotoveného dne 5. listopadu 2013 v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 a 
odst. 4 písm. a) v návaznosti na ustanovení § 95b odst. 1 zákona č. 125/2008 
Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších 
předpisů, statutárními orgány Zúčastněných společností ve smyslu ustanovení § 
70 a násl. ve spojení s ustanovením § 88 a násl. zákona o přeměnách, týkajícího 
se sloučení společnosti AX Project, spol. s r.o., se sídlem Brno, Bezručova 81
/17a, PSČ 656 73, IČ: 269 80 827, zapsané v obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 49668, jako společnosti zanikající, se 
společností ARBOR, spol. s r.o., něm. ARBOR GmbH, se sídlem Kutná Hora - 
Karlov 196, PSČ 284 01, IČ: 446 99 158, zapsanou v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7077, jako společností 
nástupnickou, došlo ve smyslu ustanovení § 2 a násl. zákona o přeměnách k 
realizaci vnitrostátní fúze sloučením společností ARBOR, spol. s r.o., něm. 
ARBOR GmbH a AX Project, spol. s r.o. Na nástupnickou společnost ARBOR, 
spol. s r.o., něm. ARBOR GmbH, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění 
zanikající společnosti AX Project, spol. s r.o., včetně práv a povinností z 
pracovněprávních vztahů. Rozhodným dnem pro fúzi byl stanoven den 1. 
července 2013.
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