
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, odd. B, vložka 1520 
V Chotejně 9/1307         Tel.: +420 281001202                                                                                                       IČ: 45273758 
102 00  Praha 10            Fax:  +420 281001203           www.teslakarlin.cz                                                     DIČ: CZ45273758                                               
 

 
 
 
Údaje uveřejněné emitentem TESLA KARLÍN, a.s. za uplynulé období 12 měsíců na základě 

ustanovení § 120, odst. 7 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu 
 
 

Datum Dokument Místo zveřejnění Ostatní zveřejnění 

30.04.2010 Konsolidovaná výroční zpráva za rok 2009 www.teslakarlin.cz 
(sekce pro akcionáře) 

ČNB 
RM-SYSTÉM, česká burza 
cenných papírů, a.s. 
www.patria.cz 

10.05.2010 Plnění informační povinnosti dle § 120 
zákona 256/2004 Sb. 

www.teslakarlin.cz 
(sekce pro akcionáře) 

ČNB 
RM-SYSTÉM, česká burza 
cenných papírů, a.s. 
www.patria.cz 

14.05.2010 Informace o přijatém úvěru dle § 119 
zákona 256/2004 Sb. 

www.teslakarlin.cz 
(sekce pro akcionáře) 

ČNB 
www.patria.cz 

14.05.2010 Mezitímní zpráva statutárního orgánu dle 
§ 119a zákona 256/2004 Sb. 

www.teslakarlin.cz 
(sekce pro akcionáře) 

ČNB 
RM-SYSTÉM, česká burza 
cenných papírů, a.s. 
www.patria.cz 

26.05.2010 Oznámení o konání řádné valné hromady 
dne 28.6.2010 

www.teslakarlin.cz 
(sekce pro akcionáře) 

ČNB 
RM-SYSTÉM, česká burza 
cenných papírů, a.s. 
www.patria.cz  
Inzerát – Hospodářské noviny a 
Obchodní věstník 

07.07.2010 Zpráva z jednání řádné valné hromady, 
výsledky hlasování 

www.teslakarlin.cz 
(sekce pro akcionáře) 

RM-SYSTÉM, česká burza 
cenných papírů, a.s. 
www.patria.cz 

30.08.2010 Konsolidovaná pololetní zpráva 
k 30.6.2010 

www.teslakarlin.cz 
(sekce pro akcionáře) 

ČNB 
RM-SYSTÉM, česká burza 
cenných papírů, a.s. 
www.patria.cz 

08.09.2010 Oznámení o odkupu podílu v dceřiné 
společnosti TK GALVANOSERVIS s.r.o. 

www.teslakarlin.cz 
(sekce pro akcionáře) www.patria.cz 

22.09.2010 Oznámení o konání mimořádné valné 
hromady dne 14.10.1010 

www.teslakarlin.cz 
(sekce pro akcionáře) 

ČNB 
RM-SYSTÉM, česká burza 
cenných papírů, a.s. 
www.patria.cz 
Inzerát – Obchodní věstník 
www.zakonna-oznameni.cz 

19.10.2010 Zpráva z jednání mimořádné valné 
hromady, výsledky hlasování 

www.teslakarlin.cz 
(sekce pro akcionáře) 

www.patria.cz 
 

18.11.2010 Mezitímní zpráva statutárního orgánu dle 
§ 119a zákona 256/2004 Sb. 

www.teslakarlin.cz 
(sekce pro akcionáře) 

ČNB 
RM-SYSTÉM, česká burza 
cenných papírů, a.s. 
www.patria.cz 

02.05.2011 Konsolidovaná výroční zpráva za rok 2010 www.teslakarlin.cz 
(sekce pro akcionáře) 

ČNB 
RM-SYSTÉM, česká burza 
cenných papírů, a.s. 
www.patria.cz 
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