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Léčebné lázně Jáchymov a. s.
Jáchymov Property Management, a.s.

Místo soudu PLZEŇ

Rubrika
Změna - Plzeň
Aktuální stav - Plzeň

Obchodní jméno
Léčebné lázně Jáchymov a. s.
Jáchymov Property Management, a.s.

Sídlo
Jáchymov, T. G. Masaryka 415, PSČ 362 51, Karlovy Vary, Česká
republika

IČ 45359229

Číslo obch.
věstníku

24/11

Značka 6511655-24/11

Základní kapitál 418 531 000

Datum publikace 15.6.2011 12:00

Obchodní jméno: Léčebné lázně Jáchymov a. s.  
Sídlo: Jáchymov, T. G. Masaryka 415, PSČ 362 51, Karlovy Vary, Česká republika  
IČ: 45359229  
Oddíl: B. Vložka: 207  
Datum zápisu: 1. 5. 1992  
Vymazuje se ke dni: 7. 6. 2011 - Obchodní jméno: Léčebné lázně Jáchymov a. s. -
 Předmět činnosti: komplexní preventivně kurativní ústavní a ambulantní lázeňská
 péče, balneologie, fyziatrie, interní lékařství, diagnostika, kosmetická
 plastická chirurgie, rehabilitace; provádění zdravotní preventivně kurativní
 péče, ambulantní i ústavní, lázeňské a léčebné, poradenské, ošetřovatelské,
 diagnostické a rehabilitační, pro zaměstnance a rodinné příslušníky a. s.
 Léčebné lázně a jiné osoby na základě smluv se zdravotnickými pojišťovnami,
 včetně dopravní zdravotnické služby sloužící k přepravě nemocných; správa a
 využití přírodních léčivých zdrojů v součinnosti s Českým inspektorátem lázní a
 zřídel, včetně jejich ochrany; těžba a jímání přírodních léčivých a stolních
 minerálních vod v důlních dílech; ubytovací služby včetně provozování hostinské
 činnosti; koupě zboží za účelem jeho prodeje a prodej; silniční motorová
 doprava; rekvalifikační činnost; směnárenská činnost; poskytování
 telekomunikačních služeb; podniky zajišťující ostrahu majetku a osob;
 provozování cestovní agentury; pronájem a půjčování věcí movitých  
Zapisuje se ke dni: 7. 6. 2011 - Obchodní jméno: Jáchymov Property Management,
 a.s. - Předmět činnosti: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
 živnostenského zákona  
Aktuální stav:  
Jáchymov Property Management, a.s.  
 Sídlo: Jáchymov, T. G. Masaryka 415, PSČ 362 51, Karlovy Vary, Česká republika  
 IČ: 45359229  
Právní forma: akciová společnost; založena rozhodnutím Fondu národního majetku
 České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, a přijetím
 zakladatelské listiny ve formě notářského zápisu Státního notářství Praha
 východ č. j. NZ 375/92, N 493/92 ze dne 27. 4. 1992.  
Předmět činnosti: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
 živnostenského zákona  
Statutární orgán: představenstvo - předseda představenstva MUDr. Eduard Bláha,
 r. č. 700829/0003, Praha 10, U Vršovického nádraží 870/8, PSČ 101 00, Česká
 republika. Datum začátku funkce: 16. 2. 2011. Datum začátku členství: 16. 2.
 2011; člen představenstva ing. Jana Vaňková, r. č. 565129/0227, Mariánské
 Lázně, Ruská 419/46, PSČ 353 01, Česká republika. Datum začátku členství: 16.
 2. 2011; člen představenstva ing. Dominika Očovanová, r. č. 826228/7517, Banská
 Bystrica, Rudlovská cesta 108, PSČ 974 11, Slovenská republika  
Způsob jednání: Zastupování - za společnost jedná předseda představenstva
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 samostatně nebo dva členové představenstva společně Podepisování - jménem
 společnosti podepisuje předseda představenstva, nebo dva členové představenstva
 společně tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis  
Dozorčí rada: předseda dozorčí rady ing. Zdeněk Kubát, r. č. 660616/1023, Praha
 5, Domínova 2467, PSČ 158 00, Česká republika. Datum začátku funkce: 10. 10.
 2007. Datum začátku členství: 10. 10. 2007; člen dozorčí rady Jindřich Loukota,
 r. č. 500205/080, Jáchymov, Dvořákova 721, PSČ 362 51, Česká republika. Datum
 začátku členství: 22. 6. 2007; člen dozorčí rady ing. Rudolf Bubla, r. č.
 591102/0511, Praha 4, Střimelická 2499, PSČ 141 00, Česká republika. Datum
 začátku členství: 31. 10. 2008  
Akcie: Počet akcií: 418 531 ks. Druh akcií: kmenové akcie na majitele. Jmenovitá
 hodnota akcie: 1000 Kč. v zaknihované podobě  
Základní kapitál: 418 531 000 Kč  
Ostatní skutečnosti: Dne 31.12.2010 byla mezi Obchodní společností Léčebné lázně
 Jáchymov a. s. jako prodávající a obchodní společností Radonové lázně Jáchymov
 a.s. IČ 292 11 808 jako kupující uzavřena smlouva o prodeji podniku jejímž
 předmětem je podnik prodávajícího provozovaný prodávajícím pod obchodní firmou
 Léčebné lázně Jáchymov a. s. přičemž tento podnik je tvořen souborem veškerých
 hmotných, nehmotných a osobních složek podnikání prodávajícího a tedy k němu
 náleží veškeré věci práva a jiné majetkové hodnoty, které patří prodávajícímu a
 slouží k provozování tohoto podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto
 účelu sloužit.  
 Oddíl: B. Vložka: 207  
 Datum zápisu: 1. 5. 1992  
6511655-24/11 

Navštivte další stránky projektu iHNed.cz:
http://iHNed.cz/vov - Obchodní věstník na váš e-mail
http://PravniRadce.cz - legislativní změny, aktuální právní problematika, aplikace norem v praxi
http://Reality.iHNed.cz - informace o nemovitostech, bydlení, stavebnictví a architektuře
http://FinWeb.cz - zprávy z finančních trhů, ekonomiky a osobních financí
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