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SETUZA a.s.

Místo soudu ÚSTÍ NAD LABEM

Rubrika
Změna - Ústí nad Labem
Aktuální stav - Ústí nad Labem
Insolvenční řízení - Ústí nad Labem

Obchodní jméno SETUZA a.s.

Sídlo Ústí nad Labem, Střekov, Žukovova 100, PSČ 401 29, Česká republika

IČ 46708707

Číslo obch.
věstníku

51/10

Značka 6138817-51/10

Základní kapitál 1 152 709 000

Datum publikace 22.12.2010 12:00

Obchodní jméno: SETUZA a.s.  
Sídlo: Ústí nad Labem, Střekov, Žukovova 100, PSČ 401 29, Česká republika  
IČ: 46708707  
Oddíl: B. Vložka: 273  
Datum zápisu: 7. 5. 1992  
Zapisuje se ke dni: 14. 12. 2010 - Údaje o insolvenci: Usnesením Krajského soudu
 v Ústí nad Labem ze dne 10.12.2010 č. j. KSUL 46 INS 2933/2010-A-83 bylo
 rozhodnuto o úpadku dlužníka SETUZA a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Střekov,
 Žukovova 100, PSČ 401 29, IČ: 467 08 707 a prohlášen konkurz na majetek
 dlužníka SETUZA a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Střekov, Žukovova 100, PSČ 401
 29, IČ: 467 08 707. Zároveň byl ustanoven insolvenční správce. Účinky
 rozhodnutí o úpadku nastaly zveřejněním v insolvenčním rejstříku, tj. dne
 10.12.2010. Insolvenční správce: Insolvenční správce ing. Vladimíra Jechová
 Vápeníková, Praha 10, Révová 324/3, PSČ 100 00, Česká republika  
Aktuální stav:  
SETUZA a.s.  
 Sídlo: Ústí nad Labem, Střekov, Žukovova 100, PSČ 401 29, Česká republika  
 IČ: 46708707  
Právní forma: akciová společnost  
Předmět činnosti: výroba potravinářských výrobků; podnikání v oblasti nakládání
 s nebezpečnými odpady; nakládání s odpady (vyjma nebezpečných); silniční
 motorová doprava nákladní; vydavatelské a nakladatelské činnosti; kopírovací
 práce; velkoobchod; maloobchod se smíšeným zbožím; výroba a zpracování paliv a
 maziv; výroba krmiv a krmných směsí; příprava a vypracování technických návrhů;
 výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako
 výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické,
 karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní
 prostředí a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako
 vysoce toxické a toxické; výroba a dovoz chemických látek a chemických
 přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé,
 senzibilizující; výroba chemických látek a chemických přípravků; poskytování
 technických služeb; výroba nápojů; výroba kosmetických přípravků; výroba,
 instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů; výroba, instalace a opravy
 elektronických zařízení; testování, měření a analýzy; realitní činnost; nákup,
 prodej a skladování paliv a maziv, včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního
 nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg
 na jeden kus balení - velkoobchod; zprostředkování obchodu; balící činnosti;
 technické činnosti v dopravě; pronájem a půjčování věcí movitých  
Statutární orgán: představenstvo - předseda představenstva Marek Lončák, r. č.
 760813/0794, Kolín, Kolín II., Tyršova 976, Česká republika. Datum začátku
 funkce: 12. 8. 2008. Datum začátku členství: 11. 8. 2008; člen představenstva
 Dr. Zdeněk Pařízek, r. č. 500705/019, Praha 6, Ciolkovského 860, PSČ 160 00,
 Česká republika. Datum začátku členství: 5. 2. 2007; člen představenstva
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 Miloslav Mišner, r. č. 470909/058, Neratovice, Jahodová 776, PSČ 277 11, Česká
 republika. Datum začátku členství: 5. 2. 2007; místopředseda představenstva
 Kamil Chocholouš, r. č. 740406/2677, Skalice 54, PSČ 412 01 Žitenice. Datum
 začátku funkce: 19. 9. 2007. Datum začátku členství: 6. 8. 2007  
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo, a to buď předseda
 představenstva a jeden člen představenstva společně nebo místopředseda
 představenstva a jeden člen představenstva společně. Podepisování za společnost
 se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti kýmkoliv napsanému nebo
 vytištěnému připojí svůj podpis předseda představenstva a jeden člen
 představenstva společně nebo místopředseda představenstva a jeden člen
 představenstva společně.  
Dozorčí rada: člen dozorčí rady Jaroslava Faiglová, r. č. 545518/0918, Ústí nad
 Labem, Střekovské nábřeží 1052/33, PSČ 400 03, Česká republika. Datum začátku
 členství: 15. 6. 2005; předseda dozorčí rady Mgr. Vladimír Chlád, r. č.
 661109/0068, Praha 4, Velké Kunratické 1310/10, PSČ 140 00, Česká republika.
 Datum začátku funkce: 27. 7. 2007. Datum začátku členství: 27. 7. 2007; člen
 dozorčí rady Jan Čábela, r. č. 730301/5346, Praha 8, Libeň, Kubišova 988/14,
 PSČ 182 00, Česká republika. Datum začátku členství: 14. 1. 2008  
Akcie: Počet akcií: 1 152 709 ks. Druh akcií: akcie na majitele. Jmenovitá
 hodnota akcie: 1000 Kč. v zaknihované podobě  
Základní kapitál: 1 152 709 000 Kč, splaceno: 100 %  
Ostatní skutečnosti: Údaje o založení společnosti: Akciová společnost byla
 založena podle § 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je
 Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32,
 na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č. 92/1991
 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. V zakladatelské listině
 učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 30.4. 1992 bylo rozhodnuto o
 schválení jejích stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. Za
 společnost jednají prokuristé, kteří jsou oprávněni ke všem právním úkonům, k
 nimž dochází při provozu podniku s výjimkou oprávnění zcizovat a zatěžovat
 nemovitosti. K zastupování a podepisování za akciovou společnost jsou
 prokuristé oprávněni tak, že je přitom třeba souhlasného projevu vůle alespoň
 dvou z nich. Prokuristé podepisují tím způsobem, že k názvu společnosti připojí
 svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.  
Údaje o insolvenci: Insolvenční řízení bylo zahájeno na základě vyhlášky
 Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 23.3.2010 sp. zn. KSUL 46 INS
 2933/2010. Účinky zahájení insolvenčního řízení nastaly dne 23.3.2010 v 15.34
 hodin. Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 10.12.2010 č. j. KSUL
 46 INS 2933/2010-A-83 bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka SETUZA a.s., se sídlem
 Ústí nad Labem, Střekov, Žukovova 100, PSČ 401 29, IČ: 467 08 707 a prohlášen
 konkurz na majetek dlužníka SETUZA a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Střekov,
 Žukovova 100, PSČ 401 29, IČ: 467 08 707. Zároveň byl ustanoven insolvenční
 správce. Účinky rozhodnutí o úpadku nastaly zveřejněním v insolvenčním
 rejstříku, tj. dne 10.12.2010. Insolvenční správce: Insolvenční správce ing.
 Vladimíra Jechová Vápeníková, Praha 10, Révová 324/3, PSČ 100 00, Česká
 republika  
 Oddíl: B. Vložka: 273  
 Datum zápisu: 7. 5. 1992  
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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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