Tento výpis z veřejných rejstříků elektronicky podepsal "MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE [IČ 00215660]" dne 18.3.2019 v 10:13:36.
EPVid:5Zxmtpjm2nJ01pOMCYlRZA

Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 5512

Datum vzniku a zápisu:
Spisová značka:
Obchodní firma:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Právní forma:
Předmět podnikání:

19. srpna 1998
B 5512 vedená u Městského soudu v Praze
MAXI-TIP a.s.
Jeremiášova 947/16, Stodůlky, 155 00 Praha 5
256 89 053
Akciová společnost

provozování kurzových sázek
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán - představenstvo:
Předseda
představenstva:
KAREL KABRNA, dat. nar. 6. září 1973
Mikuláše z Husi 519/10, Nusle, 140 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 22. února 2017
Den vzniku členství: 22. února 2017
Místopředseda
představenstva:
PAVEL KREJČÍ, dat. nar. 11. dubna 1978
Vitry 2134, Kročehlavy, 272 01 Kladno
Den vzniku funkce: 22. února 2017
Den vzniku členství: 22. února 2017
Člen představenstva:
JIŘÍ BENEŠ, dat. nar. 17. ledna 1976
Wolkerova 2069/14, Přerov I-Město, 750 02 Přerov
Den vzniku členství: 22. února 2017
Člen představenstva:
ONDŘEJ GOETZ, dat. nar. 15. října 1988
Pod Strání 3418, 272 01 Kladno
Den vzniku členství: 22. února 2017
Počet členů:
4
Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně, popřípadě člen
Způsob jednání:
představenstva písemně pověřený představenstvem.
Dozorčí rada:
Předseda dozorčí
rady:
TOMÁŠ HLAVNIČKA, dat. nar. 22. července 1969
Národní 116/20, Nové Město, 110 00 Praha 1
Den vzniku funkce: 22. února 2017
Den vzniku členství: 22. února 2017
Místopředseda
dozorčí rady:
JOSEF TOŠOVSKÝ, dat. nar. 9. srpna 1955
U Dubu 964, 517 21 Týniště nad Orlicí
Den vzniku funkce: 22. února 2017
Den vzniku členství: 22. února 2017
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Člen dozorčí rady:
LUONG PHUNG NGUYEN, dat. nar. 15. března 1971
Perlitová 1802/16, Krč, 140 00 Praha 4
Den vzniku členství: 22. února 2017
Člen dozorčí rady:

Počet členů:
Akcie:

Základní kapitál:

JIŘÍ HORÁČEK, dat. nar. 23. ledna 1980
U Vlachovky 1204/5, Libeň, 182 00 Praha 8
Den vzniku členství: 22. února 2017
4
81 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,Kč
8 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 50 000,Kč
11 500 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1
000,- Kč
100 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000
000,- Kč
120 000 000,- Kč
Splaceno: 120 000 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst.
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
Převoditelnost akcií je omezena. Ke každému převodu akcií je potřebný
předchozí souhlas představenstva. Pokud představenstvo odmítne ve lhůtě třiceti
(30)dnů od doručení výzvy akcionáře souhlas udělit, je společnost povinna akcie
od akcionáře odkoupit nejpozději do šedesáti (60)dnů za:
a) cenu uvedenou ve výzvě nebo
b) za cenu rovnající se desetinásobku průměru čistého zisku společnosti za
poslední dvě účetní období vykázané v účetní závěrce společnosti ověřené
auditorem a vynásobené poměrem mezi jmenovitou hodnotou převáděných akcií
a základním kapitálem společnosti, minimálně však za cenu rovnající se 1/1000
(slovy: jedna tisícina) nominální hodnoty všech převáděných akcií,
c) přičemž právo volby patří společnosti.
Jiným způsobem, než je uvedeno výše, převoditelnost akcií stanovami omezena
není.
Valná hromada společnosti MAXI-TIP a.s. dne 29.9.2015 přijala následující
rozhodnutí (usnesení) o zvýšení základního kapitálu dle ust. § 475 a násl.
zákona o obchodních korporacích:
1) Základní kapitál společnosti MAXI-TIP a.s. ve výši 100.000.000,- Kč (slovy:
jedno sto milionů korun českých) se zvyšuje o částku ve výši 20.000.000,- Kč
(slovy: dvacet milionů korun českých) na částku ve výši 120.000.000,- Kč (slovy:
jedno sto dvacet milionů korun českých) s tím, že upisování akcií nad ani pod
částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
2) Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, přičemž za účelem zvýšení
základního kapitálu společnosti bude vydáno:
- 20 ks (slovy: dvacet kusů) nových kmenových akcií na jméno o jmenovité
hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých); všechny
tyto akcie budou vydány jako cenné papíry a nikoliv jako zaknihované cenné
papíry; emisní kurs upisovaných akcií bude shodný s jejich jmenovitou hodnotou
a bude tedy roven částce 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) za
jednu akcii, tedy celkem částce 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun
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českých).
3) Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle ust. § 480 až § 483
zákona o obchodních korporacích.
4) Přednostní právo stávajících akcionářů na upsání nových akcií se neuplatní,
neboť všichni akcionáři se svého přednostního práva na upsání nových akcií v
souladu s ust. § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích vzdali.
5) Všechny akcie na zvýšení základního kapitálu budou upsány společností
NIKE SÁZKY CZ 2 s.r.o., se sídlem v Ostravě, Jurečkova 1812/16, Moravská
Ostrava, 702 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v
Ostravě, oddíl C, vložka 63609, IČ: 044 32 193, a to jako předem určeným
zájemcem dle ust. § 479 zákona o obchodních korporacích.
6) Upisovací lhůta je pět (slovy: pět) dnů ode dne přijetí rozhodnutí valné
hromady o zvýšení základního kapitálu.
7) Emisní kurs všech nově upsaných akcií upisovatel (předem určený zájemce)
splatí v penězích nejpozději do 15 (slovy: patnácti) pracovních dnů od úpisu
akcií, když úpisem akcií se rozumí uzavření smlouvy o úpisu akcií mezi
upisovatelem (předem určeným zájemcem) a společností dle ust. § 479 zákona o
obchodních korporacích, a to převodem na účet společnosti MAXI-TIP a.s.,
vedený u Československé obchodní banky, a.s., č. účtu 265153838/0300, název
účtu MAXI-TIP a.s., IBAN CZ98 0300 0000 0002 6515 3838, BIC (SWIFT)
CEKOCZPP.
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