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Obchodní jméno: TATRA, a.s.  
Sídlo: Kopřivnice, Areál Tatry 1450/1, PSČ 742 21, Česká republika  
IČ: 45193444  
Oddíl: B. Vložka: 309  
Datum zápisu: 1. 4. 1992  
Vymazuje se ke dni: 30. 5. 2011 - Dozorčí rada: člen dozorčí rady Jiří Krutílek,
 r. č. 630514/2250, Kopřivnice, Příčná 306/1, PSČ 742 21, Česká republika. Datum
 začátku členství: 12. 4. 2007. Datum konce členství: 12. 4. 2011; člen dozorčí
 rady Pavel Baroň, r. č. 481215/253, Kopřivnice, Lubina 130, PSČ 742 21, Česká
 republika. Datum začátku členství: 12. 4. 2007. Datum konce členství: 12. 4.
 2011  
Zapisuje se ke dni: 30. 5. 2011 - Dozorčí rada: člen dozorčí rady Jiří Krutílek,
 r. č. 630514/2250, Kopřivnice, Příčná 306/1, PSČ 742 21, Česká republika. Datum
 začátku členství: 4. 5. 2011; člen dozorčí rady Jaroslav Nováčik, r. č.
 590104/6580, Opava, Kateřinky, Holasická 1165/14, PSČ 747 05, Česká republika.
 Datum začátku členství: 4. 5. 2011  
Aktuální stav:  
TATRA, a.s.  
 Sídlo: Kopřivnice, Areál Tatry 1450/1, PSČ 742 21, Česká republika  
 IČ: 45193444  
Právní forma: akciová společnost  
Předmět činnosti: koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej;
 diagnostika poruch energetických zařízení a rozvodů; čištění kanalizací;
 překlad nákladů a strojů; služby - údržba zeleně; provoz muzeí; sklenářské
 práce; pronájem motorových vozidle a přívěsů; laboratorní analýzy pevných,
 kapalných a plynných látek; čalounictví a autočalounictví; poradenství a
 konzultace; pronájem průmyslového zboží; ubytovací služby vyjma koncesovaných;
 stavba strojů s mechanickým pohonem; opravy motorových vozidel; opravy
 karosérií; kovářství; zámečnictví; projektování elektrických zařízení; výroba,
 instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů; automatizované zpracování
 dat; poskytování software (smluvní prodej nebo na zakázku); konstrukční a
 projektová činnost ve strojírenství; truhlářství; pronájem nebytových prostor;
 pronájem strojů a zařízení; služby v oblasti hygieny a bezpečnosti práce;
 organizování a zabezpečování školících akcí; vyučování v oboru cizích jazyků;
 provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy; poradenství a měření v
 pracovním prostředí; výroba ostatních motorových dopravních prostředků; opravy
 ostatních dopravních prostředků; nástrojářství; leštění kovů; kovoobráběčství;
 galvanizérství; montáž měřidel; projektová činnost ve výstavbě; provádění
 staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování;
 slévárenství; výroba, instalace a opravy elektronických zařízení; polygrafická
 výroba; podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady; podnikání v
 oblasti nakládání z odpady (jinými než nebezpečnými); zřizování, montáž, údržba
 a servis telekomunikačních zařízení; montáž, opravy, údržba a revize
 vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozváděčů nízkého napětí; montáž,
 opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení, plnění tlakových nádob
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 plyny; výroba, montáž, opravy, rekonstrukce vyhrazených tlakových zařízení,
 kotlů a tlakových nádob, periodické zkoušky nádob na plyny; výroba, montáž,
 generální opravy, rekonstrukce, revize a revizní zkoušky provozní způsobilosti
 vyhrazených zdvihacích zařízení; mezinárodní a vnitrostátní zasilatelství;
 vedení personální a mzdové agendy; technicko-organizační činnost v oblasti
 požární ochrany; podniky zajišťující ostrahu majetku a osob; služby veřejných
 nosičů a poslů; činnost ekonomických a účetních poradců včetně vedení účetní
 agendy; úřední měření; hostinská činnost; podnikání v elektronických
 komunikacích  
Statutární orgán: představenstvo - člen představenstva Kristijan Fiket MBA, dat.
 nar. 17. 9. 1975, Čepin, Bjelolasička 17, PSČ 314 31, Chorvatská republika.
 Datum začátku členství: 19. 3. 2010; předseda představenstva Ronald Alan Adams,
 dat. nar. 13. 11. 1950, Hukvaldy 82, PSČ 739 46, Česká republika. Datum začátku
 funkce: 7. 12. 2010. Datum začátku členství: 7. 12. 2010; člen představenstva
 ing. Miroslav Křížek CSc., r. č. 530924/128, Příbor, Dvořákova 626, PSČ 742 58,
 Česká republika. Datum začátku členství: 17. 9. 2009; Jednání: Jménem
 společnosti jedná představenstvo jako statutární orgán, přičemž předseda
 představenstva je oprávněn jednat jménem společnosti vždy samostatně. Každý z
 ostatních členů představenstva je oprávněn jednat jménem společnosti vždy jen
 společně s dalším členem představenstva.  
Dozorčí rada: člen dozorčí rady Floris Maria Cyriel S. Vansina, dat. nar. 24. 7.
 1963, Jette, Charles Woestelaan 147, 1090, Belgické království. Datum začátku
 členství: 7. 12. 2006; člen dozorčí rady William Louis Shroeger, dat. nar. 18.
 10. 1947, Northville, Bay Hill Drive 15348, Michigan, Spojené státy americké.
 Datum začátku členství: 7. 12. 2006; člen dozorčí rady William J. Cabaniss,
 dat. nar. 11. 11. 1938, Birmingham, Forest Glen Drive 3812, 35213 Alabama,
 Spojené státy americké. Datum začátku členství: 7. 12. 2006; člen dozorčí rady
 Jiří Krutílek, r. č. 630514/2250, Kopřivnice, Příčná 306/1, PSČ 742 21, Česká
 republika. Datum začátku členství: 4. 5. 2011; člen dozorčí rady Jaroslav
 Nováčik, r. č. 590104/6580, Opava, Kateřinky, Holasická 1165/14, PSČ 747 05,
 Česká republika. Datum začátku členství: 4. 5. 2011  
Akcie: Počet akcií: 4 418 055 ks. Druh akcií: akcie na majitele. Jmenovitá
 hodnota akcie: 100 Kč. v zaknihované podobě; Počet akcií: 16 279 471 ks. Druh
 akcií: kmenové akcie na majitele. Jmenovitá hodnota akcie: 100 Kč. v
 zaknihované podobě  
Základní kapitál: 2 069 752 600 Kč, splaceno: 100 %  
Ostatní skutečnosti: Zřízení: Akciová společnost byla založena podle § 172
 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku
 České republiky, se sídlem v Praze 1, Gorkého nám. č. 32.  
 Oddíl: B. Vložka: 309  
 Datum zápisu: 1. 4. 1992  
6497343-23/11 

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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