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Obchodní jméno: TAMDA a.s.  
Sídlo: Olomouc, Holická 1098/31M, PSČ 772 00, Česká republika  
IČ: 46709355  
Oddíl: B. Vložka: 10108  
Datum zápisu: 11. 5. 1992  
Vymazuje se ke dni: 1. 7. 2010 - Obchodní jméno: TAMDA a.s.  
Zapisuje se ke dni: 1. 7. 2010 - Obchodní jméno: FAGRON a.s.  
Aktuální stav:  
FAGRON a.s.  
 Sídlo: Olomouc, Holická 1098/31M, PSČ 772 00, Česká republika  
 IČ: 46709355  
Právní forma: akciová společnost  
Předmět činnosti: Předmětem podnikání společnosti je: distribuce léčiv a
 prostředků zdravotnické techniky; koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a
 prodej, vyjma zboží uvedeného v přílohách zák. č. 455/91 Sb. a zboží tímto
 zákonem vyloučeného; zprostředkovatelská činnost; činnost ekonomických poradců;
 poskytování software; zasilatelská činnost; výroba léčiv v rozsahu rozplňování
 a adjustace léčivých látek, výroba nesterilních tekutých léčivých přípravků,
 výroba nesterilních polotuhých léčivých přípravků; nákup, skladování a prodej
 zdravotnických prostředků a) třídy IIb a III, s výjimkou kondomů, b) třídy I a
 IIa, které mohou být prodávány prodejci zdravotnických prostředků; nákup,
 skladování a prodej hromadně vyráběných léčivých přípravků, které se mohou
 podle rozhodnutí o registraci prodávat bez lékařského předpisu i mimo lékárny;
 výroba potravinářských výrobků; výroba kosmetických prostředků; výroba a dovoz
 chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné,
 oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, hořlavé, vysoce toxické, toxické,
 karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní
 prostředí, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující a prodej
 chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a
 toxické  
Statutární orgán: představenstvo - předseda představenstva Gerard Johann van
 Jeveren, dat. nar. 30. 6. 1960, Rotterdam, Kralingseweg 181, 3062 CE,
 Nizozemské království. Datum začátku funkce: 18. 4. 2008. Datum začátku
 členství: 17. 4. 2008; místopředseda představenstva ing. Boris Marek, r. č.
 610321/1554, Olomouc, Einsteinova 754/58, PSČ 779 00, Česká republika. Datum
 začátku funkce: 12. 2. 2009. Datum začátku členství: 17. 4. 2008; člen
 představenstva Jan Peeters, dat. nar. 10. 7. 1966, 2930 Brasschaat, Voshollei
 12, Belgické království. Datum začátku členství: 17. 4. 2008; Jménem
 společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem
 společnosti: a) předseda představenstva a místopředseda představenstva
 samostatně, b) ostatní členové představenstva vždy alespoň dva společně.
 Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo
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 napsanému obchodnímu jménu společnosti výše uvedené osoby připojí svůj podpis.  
Dozorčí rada: člen dozorčí rady Herman Jan Corstanje, dat. nar. 8. 10. 1942,
 Antwerpen, Van Putlei 39, 2018, Nizozemské království. Datum začátku členství:
 24. 4. 2008; předseda dozorčí rady Franciscus Adrianus Maria Gerardus Verbakel,
 dat. nar. 1. 10. 1960, Rotterdam, Ineke Sluiterstraat 7, 3066 HL, Nizozemské
 království. Datum začátku funkce: 21. 9. 2009. Datum začátku členství: 24. 4.
 2008; člen dozorčí rady ing. Magda Turčániová, r. č. 636008/0738, Olomouc,
 Škroupova 402/3, PSČ 779 00, Česká republika. Datum začátku členství: 19. 6.
 2009  
Akcie: Počet akcií: 1 800 000 ks. Druh akcií: akcie na majitele. Jmenovitá
 hodnota akcie: 100 Kč. v zaknihované podobě  
Základní kapitál: 180 000 000 Kč, splaceno: 100 %  
Ostatní skutečnosti: Údaje o založení: 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 6.5.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich
 stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. Valná hromada a.s. dne
 30.7.1993 schválila změnu čl. 4 stanov a.s.. Akciová společnost TAMDA, a.s. se
 sídlem Brno, Hudcova 72 přebírá ke dni 30. 9. 1997 veškerá práva a závazky
 zrušených akciových společností bez likvidace a to MORAVIAPHARM, a.s. se sídlem
 v Brně, Hudcova 72, IČ: 45479003 a RESPHARMA, a.s. se sídlem v Praze 9 - Horní
 Počernice, Ve Žlíbku 1800, PSČ 190 00, IČ: 40764613. Obchodní společnost TAMDA
 a.s. se sídlem Brno, Hudcova 72 identifikační číslo 46709355, se zapisuje do
 oddílu B vložky 2472 obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v
 Brně. Společnost se řídí stanovami přijatými na mimořádné valné hromadě dne
 17.10.2001.  
 Oddíl: B. Vložka: 10108  
 Datum zápisu: 11. 5. 1992  
5803711-27/10 

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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