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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného

Městským soudem v Praze
oddíl , vložka B 26125

Datum vzniku a zápisu: 26. února 2021
Spisová značka: B 26125 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma: JNCG Real Estate a.s.
Sídlo: Bulharská 996/20, Vršovice, 101 00 Praha 10
Identifikační číslo: 099 61 798
Právní forma: Akciová společnost
Předmět činnosti:

Správa vlastního majetku
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

Předmět podnikání:
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a 
to v rozsahu těchto oborů činnosti:
-        přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
-        zprostředkování obchodu a služeb
-        velkoobchod a maloobchod
-        zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
-        ubytovací služby
-        poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, 
zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
-        nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
-        pronájem a půjčování věcí movitých
-        poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
-        projektování pozemkových úprav
-        testování, měření, analýzy a kontroly
-        reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
-        služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské 
povahy

Statutární orgán - představenstvo:
člen představenstva
a předseda
představenstva:

  JIŘÍ NECHVILKA, dat. nar. 11. července 1997
Na Radouči 1312, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav
Den vzniku funkce: 18. listopadu 2021
Den vzniku členství: 18. listopadu 2021

člen představenstva:
  VOJTĚCH MAREK, dat. nar. 9. července 1996

K Větrovu 547, 251 68 Kamenice
Den vzniku funkce: 18. listopadu 2021

člen představenstva:
  ONDŘEJ IMR, dat. nar. 24. května 1988

Na Průhoně 3810/1, 430 03 Chomutov
Den vzniku funkce: 14. listopadu 2022

Počet členů: 3
Způsob jednání: V právních jednáních s předmětem plnění do 500.000,-Kč (slovy: pět set tisíc 

korun českých) včetně zastupuje společnost každý člen představenstva 
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samostatně; v právních jednání s předmětem plnění vyšším než 500.000,-Kč 
(slovy: pět set tisíc korun českých) zastupuje společnost buď předseda 
představenstva samostatně nebo člen představenstva spolu s předsedou 
představenstva společně.

Dozorčí rada:
člen dozorčí rady:

  JAROSLAV ŽAHOUREK, dat. nar. 30. května 1970
U Zvonařky 2536/1g, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Den vzniku členství: 18. listopadu 2021

člena a předseda
dozorčí rady:

  JAN KALOUSEK, dat. nar. 18. října 1991
Starodružiníků 1073/2, 779 00 Olomouc
Den vzniku funkce: 18. listopadu 2021
Den vzniku členství: 18. listopadu 2021

člen dozorčí rady:
  FILIP BRODSKÝ, dat. nar. 1. května 1995

Na Hložku 170, 294 41 Dobrovice
Den vzniku funkce: 14. listopadu 2022

Počet členů: 3
Jediný akcionář:

JNCG SE, IČ: 108 44 406
Jankovcova 1535/2a, Holešovice, 170 00 Praha 7

Akcie:
20 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč

Základní kapitál: 2 000 000,- Kč
Splaceno: 100%
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