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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného

Krajským soudem v Brně
oddíl , vložka B 2211

Datum vzniku a zápisu: 1. ledna 1997
Spisová značka: B 2211 vedená u Krajského soudu v Brně
Obchodní firma: IMOS Brno, a.s.
Sídlo: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
Identifikační číslo: 253 22 257
Právní forma: Akciová společnost
Předmět podnikání:

projektová činnost ve výstavbě
Činnosti prováděné hornickým způsobem a projektování objektů a zařízení pro 
činnost prováděnou hornickým způsobem
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
zámečnictví, nástrojářství
opravy silničních vozidel
obráběčství
montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a 
telekomunikačních zařízení
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší 
povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná 
vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
vedení účetnictví, vedení daňové evidence
výkon zeměměřických činností
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Statutární orgán - představenstvo:
předseda
představenstva:

  Ing. ROBERT SUCHÁNEK, dat. nar. 8. dubna 1972
Tvaroženská 109, 664 51 Jiříkovice
Den vzniku funkce: 12. ledna 2021
Den vzniku členství: 12. ledna 2021

člen představenstva:
  Ing. JIŘÍ DAVID, dat. nar. 27. března 1980

Vodova 1380/38, Královo Pole, 612 00 Brno
Den vzniku členství: 4. června 2019

člen představenstva:
  Ing. BORIS FOSLÁNI, dat. nar. 24. března 1973

Na Větřáku 737, 679 06 Jedovnice
Den vzniku členství: 1. dubna 2021

člen představenstva:
  Ing. MARTIN NEVRLÝ, dat. nar. 5. března 1982

č.p. 309, 739 51 Horní Domaslavice
Den vzniku členství: 12. ledna 2021

Počet členů: 4
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Způsob jednání: Za obchodní společnost jedná předseda představenstva.
Dozorčí rada:

předseda dozorčí
rady:

  Ing. JAN SNIEGON, dat. nar. 26. června 1964
Lyžbická 1191, Lyžbice, 739 61 Třinec
Den vzniku funkce: 25. června 2020
Den vzniku členství: 25. června 2020

člen dozorčí rady:
  Ing. IVAN SIGMUND, dat. nar. 1. října 1963

Pod Skalkou 2109/10, 741 01 Nový Jičín
Den vzniku členství: 9. října 2019

člen dozorčí rady:
  Ing. OLDŘICH ŠTERCL, dat. nar. 14. května 1964

Hájek 882/4, 691 72 Klobouky u Brna
Den vzniku členství: 3. prosince 2020

člen dozorčí rady:
  Ing. JIŘÍ RULÍŠEK, dat. nar. 28. května 1951

Velká Morava 45, 561 69 Dolní Morava
Den vzniku členství: 12. ledna 2021

Počet členů: 4
Jediný akcionář:

IMOS holding, a.s., IČ: 258 66 681
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

Akcie:
204 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1
000 000,- Kč
2 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 500
000,- Kč

Základní kapitál: 205 000 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:

Základní jmění: 205,000.000 Kč, splaceno.
Na společnost IMOS Brno, a.s., se sídlem Brno, Olomoucká 174, PSČ 627 00, 
okres Brno-město, IČ: 25322257, jako nástupnickou společnost přešlo jako na 
hlavního akcionáře jmění zanikající společnosti Stavby mostů a silnic Hodonín, 
a.s., se sídlem Hodonín, Velkomoravská 3869/97, PSČ 695 01, IČ: 46345183.
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
Pro převoditelnost akcií platí následující omezení: akcionář, který hodlá převést 
akcie, je povinen je nabídnout ostatním akcionářům prostřednictvím 
představenstva obchodní společnosti, a to za cenu nabídnutou třetí osobou. 
Představenstvo společnosti oznámí nabídku akcionářům a stanoví lhůtu pro 
přijetí, která nesmí být kratší než dva týdny. Po marném uplynutí lhůty lze akcie 
prodat třetí osobě za tuto nabídnutou cenu. Nedodržení tohoto postupu má za 
následek neplatnost převodu. Ostatní akcionáři mají právo akcie za cenu 
nabídnutou třetí osobou odkoupit, a to v poměru, který si spolu dohodnou, jinak v 
poměru, v jakém se účastní na základním kapitálu obchodní společnosti. 
Omezení převoditelnosti akcií se neuplatní po dobu, po kterou má společnost 
jediného akcionáře.
Akcie nelze zastavit.
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