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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Českých Budějovicích
oddíl B, vložka 1089

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

23. května 2000
B 1089 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
HECI a.s.
Tovární 197, Domoradice, 381 01 Český Krumlov
260 25 001
Akciová společnost

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci
realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje
nad 50 kW
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší
povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán - představenstvo:
předseda
představenstva:
FRANTIŠEK CIML, dat. nar. 1. dubna 1967
U štěpky 230, 382 21 Kájov
Den vzniku funkce: 25. července 2014
Den vzniku členství: 25. července 2014
místopředseda
představenstva:
PETR CHAVÍK, dat. nar. 23. července 1967
Českobratrská 267, Nádražní Předměstí, 381 01 Český Krumlov
Den vzniku funkce: 25. července 2014
Den vzniku členství: 25. července 2014
Za společnost vůči třetím osobám jedná samostatně předseda
Způsob jednání:
představenstva nebo místopředseda, a to každý samostatně. Za
společnost se podepisuje samostatně předseda představenstva nebo
místopředseda představenstva tak, že k napsanému či vytištěnému
obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis.
Dozorčí rada:
předseda dozorčí
rady:
VLADIMÍR CIML, dat. nar. 31. prosince 1968
Nový Křenov 33, 382 21 Kájov
Den vzniku funkce: 25. července 2014
Den vzniku členství: 25. července 2014
Akcie:
100 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč
Převod akcií je vázán na souhlas představenstva
společnosti.
1 000 000,- Kč
Základní kapitál:
Splaceno: 1 000 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:
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Akciová společnost byla založena podle § 172 obch. zák. a
jejími zakladateli jsou František Ciml, Petr Chavík, Vladimír
Ciml, Šárka Cimlová, Jaroslava Chavíková. V zakladatelské
listině bylo rozhodnuto o schválení stanov a jmenování členů
představenstva a dozorčí rady. Zakladatelé splatili 100%
základního jmění společnosti, které je představováno cenou
vkládaného nemovitého majetku a peněžitými vklady, jak je
uvedeno v zakladatelské listině. Ocenění nemovitého majetku
bylo provedeno znaleckými posudky.
Počet členů statutárního orgánu: 2
Počet členů dozorčí rady: 1
Na základě rozhodnutí valné hromady společnosti HECI a.s., se sídlem Tovární
197, Domoradice, 381 01 Český Krumlov, IČ 26025001, ze dne 15.6.2017 došlo
k rozdělení této společnosti odštěpením se založením dvou nových společností.
Odštěpované části jejího jmění přešly v rozsahu schváleného projektu rozdělení
ze dne 2.5.2017 do společnosti Hire s.r.o., se sídlem Tovární 197, Domoradice,
381 01 Český Krumlov a do společnosti Here s.r.o., se sídlem Tovární 197,
Domoradice, 381 01 Český Krumlov.
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