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Výpis
z , vedenéhoobchodního rejstříku

Krajským soudem v Ostravě
oddíl , vložka B 4374

Datum vzniku a zápisu: 1. ledna 2011
Spisová značka: B 4374 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Obchodní firma: EKOVA ELECTRIC a.s.
Sídlo: Martinovská 3244/42, Martinov, 723 00 Ostrava
Identifikační číslo: 286 42 457
Právní forma: Akciová společnost
Předmět podnikání:

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
opravy silničních vozidel
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a 
telekomunikačních zařízení
klempířství a oprava karoserií
truhlářství, podlahářství
revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu
provozování dráhy
provozování drážní dopravy
zprostředkování zaměstnání
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními 
soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny 
k přepravě zvířat nebo věcí

Statutární orgán - představenstvo:
předseda
představenstva:

  Ing. MIROSLAV MAREŠ, dat. nar. 7. srpna 1961
Aleje 476/103, Hošťálkovice, 725 28 Ostrava
Den vzniku funkce: 2. května 2019
Den vzniku členství: 1. května 2019

místopředseda
představenstva:

  Ing. JIŘÍ MARTINÍK, dat. nar. 8. května 1981
Alšova 522/13, Poruba, 708 00 Ostrava
Den vzniku funkce: 16. ledna 2017
Den vzniku členství: 10. ledna 2017

člen představenstva:
  Ing. JARMILA FILIPOVÁ, dat. nar. 31. července 1960

Kpt. Nálepky 1072/8, 742 21 Kopřivnice
Den vzniku členství: 1. ledna 2016

Počet členů: 3
Způsob jednání: Způsob jednání:

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek 
vždy předseda představenstva, anebo místopředseda
představenstva společně s dalším členem představenstva, anebo předseda 
představenstva společně s místopředsedou představenstva,

sykorovapa
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anebo předseda představenstva samostatně, který je k tomu všemi členy 
představenstva písemně pověřen.

Dozorčí rada:
předseda dozorčí
rady:

  Ing. DANIEL MORYS, MBA, dat. nar. 11. srpna 1977
č.p. 877, 739 41 Palkovice
Den vzniku funkce: 3. května 2019
Den vzniku členství: 15. dubna 2019

místopředseda
dozorčí rady:

  Ing. MIROSLAV SVOZIL, dat. nar. 3. dubna 1957
Nádražní 2683/60, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Den vzniku funkce: 3. května 2019
Den vzniku členství: 15. dubna 2019

člen dozorčí rady:
  MIROSLAV KALUŽA, dat. nar. 4. dubna 1968

Šilheřovická 567/23, Petřkovice, 725 29 Ostrava
Den vzniku členství: 7. března 2016

člen dozorčí rady:
  Ing. ROMAN ŠULA, MBA, dat. nar. 3. dubna 1976

K Vydralinám 1229/3a, Polanka nad Odrou, 725 25 Ostrava
Den vzniku členství: 15. dubna 2019

člen dozorčí rady:
  JIŘÍ VÁVRA, dat. nar. 7. července 1957

Sušilova 658/7, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
Den vzniku členství: 15. dubna 2019

Počet členů: 5
Jediný akcionář:

Dopravní podnik Ostrava a.s., IČ: 619 74 757
Ostrava - Moravská Ostrava, Poděbradova 494/2, PSČ 70171

Akcie:
50 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 10
000 000,- Kč
Pro případ jakéhokoliv převodu akcií je stanovami omezena převoditelnost akcií 
tak, že k účinnosti smlouvy o převodu
akcií je nutný předchozí souhlas valné hromady společnosti

Základní kapitál: 500 000 000,- Kč
Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
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