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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl B, vložka 496

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

1. ledna 1994
B 496 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Bombardier Transportation Czech Republic a.s.
Svatopluka Čecha 1205/12, 470 01 Česká Lípa
499 02 083
Akciová společnost
kovářství, podkovářství
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
obráběčství
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
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách
1 až 3 živnostenského zákona
zámečnictví, nástrojářství
Malířství, lakýrnictví, natěračství

Statutární ředitel:
statutární ředitel:

Počet členů:
Způsob jednání:
Správní rada:
Předseda správní
rady:

PAUL JEAN TROCH, dat. nar. 4. listopadu 1954
1980 Zemst, Heusstraat 68, Belgické království
Den vzniku funkce: 18. února 2015
1
Statutární ředitel zastupuje společnost ve všech záležitostech samostatně.

SEBASTIEN ROSS, dat. nar. 17. března 1969
14467 Potsdam, Rembrandstrasse 24, Spolková republika Německo
Den vzniku funkce: 18. února 2015
Den vzniku členství: 18. února 2015
člen správní rady:
PAUL JEAN TROCH, dat. nar. 4. listopadu 1954
1980 Zemst, Heusstraat 68, Belgické království
Den vzniku členství: 18. února 2015
člen správní rady:
HANS-HARRO EFFERTZ, dat. nar. 28. května 1977
50171 Kerpen, Neffelweg 24, Spolková republika Německo
Den vzniku členství: 18. února 2015
člen správní rady:

Počet členů:
Prokura:

CARMEN SCHMIEDER, dat. nar. 11. července 1979
10317 Berlin, Vicki-Baum-Straße 12, Spolková republika Německo
Den vzniku členství: 27. června 2017
4
KURT LIEVENS, dat. nar. 26. srpna 1971
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oddíl B, vložka 496

2430 Laakdal, Verboekt 135, Belgické království
Prokurista je zmocněn k právním jednáním, ke kterým dochází při provozu
obchodních závodů společnosti. Prokurista není zmocněn zcizit nebo zatížit
nemovité věci ve vlastnictví společnosti.
Akcie:

Základní kapitál:

381 504 ks kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité
hodnotě 100,- Kč
kmenové bez zvláštních práv a povinností
23 400 ks kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité
hodnotě 10 000,- Kč
kmenové bez zvláštních práv a povinností
272 150 400,- 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.
Založení společnosti:
Akciová společnost byla založena podle par. 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku
České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábř. 42, na který
přešel majetek státního podniku Vagónka Česká Lípa s.p. ve smyslu par. ll odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění předpisů pozdějších.
Valná hromada společnosti dne 11.10.1996 rozhodla o zrušení
veřejné obchodovatelnosti akcií společnosti.
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