Tento výpis z obchodního rejstříku elektronicky podepsal "MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE [IČ 00215660]" dne 8.8.2012 v
7:18:13. EPVid:t6rol4uncug6nhhs29

V ý p i s
z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 2337
____________________________________________________________________
Datum zápisu: 31.prosince 1993
Obchodní firma: Pražská plynárenská, a.s.
Sídlo: Praha 1 - Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00
Identifikační číslo: 601 93 492
Právní forma: Akciová společnost
Předmět podnikání:
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové
evidence
- pronájem nemovitostí,bytových a nebytových prostor včetně
poskytování dalších placených služeb
- opravy silničních vozidel
- obchod s plynem
- technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
- poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
- výroba a zpracování paliv a maziv
- vedení spisovny
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona
- Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná
vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené
hmotnosti do 3,5 tuny včetně
- Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na
plyny
- Truhlářství, podlahářství
- Klempířství a oprava karoserií
- Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající
licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným
výkonem jednoho zdroje nad 50 kW
- Hostinská činnost
- Obchod s elektřinou
Statutární orgán - představenstvo:
předseda představenstva: Pavel Hurda, dat.nar. 14.03.1946
Praha 3, Kubelíkova 27/1548, PSČ 130 00
den vzniku funkce: 15.října 2009
den vzniku členství v představenstvu: 11.října 2009
člen představenstva: Ing. Milan Fafejta, dat.nar. 10.07.1951
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Praha 6, Hodčina 704, PSČ 160 00
den vzniku členství v představenstvu: 2.července 2007
člen: Dr. František Kotula, dat.nar. 18.03.1947
Dobřichovice, Krajníkova 397, PSČ 252 29
den vzniku členství v představenstvu: 2.ledna 2009
místopředseda představenstva: Eckart Baum, dat.nar. 26.06.1969
94513 Schönberg, Eberhardsreuth, Xaver-Loibl-Strasse 29
Spolková republika Německo
den vzniku funkce: 22.září 2011
den vzniku členství v představenstvu: 22.září 2011
Za společnost jedná a podepisuje vůči třetím osobám, před soudy a
jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně
všichni členové představenstva, nebo dva členové představenstva.
Prokura:
Ing. Josef Hais, dat.nar. 02.03.1952
Praha 3, Radhošťská 1828/12, PSČ 130 00
Ing. Milan Fafejta, dat.nar. 10.07.1951
Praha 6, Hodčina 704, PSČ 160 00
Ing. Jiří Hamšík, dat.nar. 12.08.1946
Praha 7, Tovární 10/1270, PSČ 170 00
Ing. František Vašák, CSc., dat.nar. 28.08.1952
Praha 10, Hyacintová 3234/11, PSČ 106 00
Prokuristé jednají a podepisují za společnost vždy nejméně dva
společně.
Dozorčí rada:
předseda dozorčí rady: Dipl.Ing. Michael Fehn, dat.nar. 16.12.1958
Kronach (Oberfranken), Mangstr. 4, PSČ D-96317
Spolková republika Německo
den vzniku funkce: 17.června 2009
den vzniku členství v dozorčí radě: 17.června 2009
člen: RNDr. Lubomír Habrnál, dat.nar. 25.12.1947
Praha 10, V Nížinách 427/15, PSČ 109 00
den vzniku členství v dozorčí radě: 19.června 2008
člen dozorčí rady: Bc. Ondřej Pecha, dat.nar. 13.03.1964
Praha 3, Pod Parukářkou 2760/12, PSČ 130 00
den vzniku členství v dozorčí radě: 25.června 2010
člen dozorčí rady: Magnus Alexander Brandau, dat.nar. 24.01.1963
81667 Mnichov, Belfortstrasse 2
Spolková republika Německo
den vzniku členství v dozorčí radě: 25.června 2010
člen dozorčí rady: JUDr. Lubomíra Stojkovičová, dat.nar. 14.04.1954
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Praha 5, Blattného 2317/6, PSČ 158 00
den vzniku členství v dozorčí radě: 15.listopadu 2010
člen dozorčí rady: Karel Dietrich-Nespesny, dat.nar. 03.05.1964
82008 Unterhaching, Albert-Schweitzer-Str. 8
Spolková republika Německo
den vzniku členství v dozorčí radě: 9.listopadu 2011
člen dozorčí rady: Lorenz Pronnet, dat.nar. 13.01.1963
Riedering, Austrasse 1, PSČ: 83083
Spolková republika Německo
den vzniku členství v dozorčí radě: 9.listopadu 2011
člen dozorčí rady: Ing. Marta Ptáčková, dat.nar. 25.02.1952
Praha 10, Káranská 279/11, PSČ 108 00
den vzniku členství v dozorčí radě: 10.ledna 2012
člen dozorčí rady: Miroslav Vránek, dat.nar. 01.11.1971
Praha 7, U Sparty 512/10, PSČ 170 00
den vzniku členství v dozorčí radě: 10.ledna 2012
Akcie:
950 338 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč
489 569 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč
Základní kapitál: 1 439 907 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:
- společnost vložila část podniku "Úsek ředitele pro distribuci"
jako nepeněžitý vklad do společnosti Pražská plynárenská
Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.
Smlouvou o vkladu části podniku ze dne 22.11.2006, která nabyla
účinnosti k 1.1.2007
- akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního
zákoníku.
Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR
se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, na který přešel majetek státního podniku Český plynárenský podnik ve smyslu § 11
odst. 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu
na jiné osoby, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. Privatizační
projekt byl pod č.j. 630/2122/632/93 schválen Ministerstvem pro
správu národního majetku a jeho privatizaci ČR dne 27.10.1993.
- Jedna akcie na jméno FNM ČR o jmenovité hodnotě 1 000 Kč je
zapsanána se zvláštními právy státu
- Základní jmění společnosti je oceněno částkou 1 439 907 000,Kč
a bylo zcela splaceno.
- Akcie na majitele jsou vydány v zaknihované podobě a jsou
veřejně obchodovatelné.
- Všechny akcie na jméno mají omezenou převoditelnost. K jejich
převodu musí majiteli vyslovit souhlas valná hromada, vyjma
zaměstnaneckých akcií, kdy majitel této akcie musí mít k převodu
souhlas představenstva po schválení dozorčí radou.
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------------- Správnost tohoto výpisu se potvrzuje -------------Městský soud v Praze
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