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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka L4419

-2599-

Datum vzniku a zápisu:
Spisová značka:
obchodní firma:
Sídlo:
ldentifikační číslo
Právní forma:
Předmět podnikání:
"

24, listopadu 1992

B 1,44t9 vedená u tvlěstského soudu v Praze
lNSiA a.s,
Vinohradsk á 2B2Bl 151,, Žižkov, 130 00 Praha 3
4Bo 34 479
Akciová společnost
Činnost Zprostřed kovatele
ištění
Poskytován í nebo zprostředkován í spotřebitelského Úvěru
Zprostředkování obchodu a služeb
velkoobchod a maloobchod
Poskytovánísoftware, poradenství v oblasti iníormačníchtechnologií, zpracování

_!at,tosti"go"éaso

Poradenská a konzultačníčinnost, zpracováníodborných studií a posudků
Zprostředkován í doplňkového penzijního spoření
Statutární orgán - představenstvo

místopředseda
představenstva:
předseda
představenstva:

lng. |VAN ŠptRnrcus,dat, nar, 1_1. února 1966
Liběšická L69B!L, Stodůlky, ].55 00 Praha 5

PETRA PÁRALOVÁ, dat. nar, 2. července 1978
Na Slunci 926,25O 64 Hovorčovice
Den vzniku funkce: 6, prosince 201_3
Den vzniku členswí:6. prosince 2013

člen představenstva:
RADEK HAVLENA, dat, nar, 6. července 1972
Y Zahradách 1101/39, 252L9 Rudná
Den vzniku členství:31,. Yíjna 2022

počet členů:

3

ZpŮsob jednání:

Společnost zastupují členovépředstavenstva následovně:
(a) ohledně právních jednání, jejichž peněžitá hodnota přesahuje 50.000 EUR
nebo 1.250.000 Kč fiednorázově nebo v součtu za kalendářní rok) jednají vždy
dva členovépředstavenstva společně; a
(b) ohledně ostatních právních 1ednání jedná za společnost kterýkoli člen
představenstva samostatně.

Dozorčírada:
člen dozorčírady:

předseda dozorčí
rady:

PhDr, DUŠAN BARTŮNĚK, Ph.D, dat. nar. L4. února1977
Jelínkova 450, 2B1, 21 ČervenéPečky
Bydliště: ČervenéPečky, Jelínkova 450, PSČ 28123,
Den vzniku členství:23. června2020

IGOR RUSINOWSK|, dat. nar. 28,listopadu 1975
Úo4e ptatné ke dni: 7. listopadu 2o22 a3:5a

112

oddíl B, vložka L44L9

02-627 Varšava, N aruszewi c za L3, Polská repu
Den vzniku funkce: 3L.října2022
Den vzniku členství:31.Yíjna2022

člen dozorčírady:

počet členů
Akcie:

Základní kapitál:

ostatní skutečnosti:

ALEKSANDRA FRlEDEL, dat. nar. 3. srpna

bl

ika

1-977

02-654 Varšava, ul. Tawerny 3/B, Polská republika
Den vzniku č|enství:3L. Yíjna2022
3

200 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 30 000,- Kč
Akcie jsou převoditelné jen se souhlasem dozorčírady společnosti.
6 000 000,- Kč

Splaceno:

LO00/o

Obchodní korporace se podřídila zákonujako celku postupem podle § 777 odst
5 zákona č.9Ol20L2 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
Na společnost lNSlA a.s. coby nástupnickou společnost přešlo fúzíslouČením
jmění zanikajícíspolečnosti KYBERIE s,r.o,, lČ 27L58 7B1, se sídlem Praha ].0,
Na výsluní 2}tt13, PSČ 100 00, zapsané v obchodním rejstříku vedenóm
lVěstským soudem v Praze v oddílu C, vložce ].00765.
Dle projektu íúzesloučenímvyhotoveného dne ]-3. záYí 20L9 zúčastněnými
společnostmi lNSlA Europe SE, se sídlem Vinohradská2828lL51,,Žižkov, ]-30 00
praha 3, lČo 243 L3 75]-, na straně jedné jako zanikající společností,a lNS|A
a,s., Se sídlem Vinohradská2B2BIL5L, Žižkov,130 00 Praha 3, lČo 48a 34 479,
na straně druhé jako nástupnickou společností,došlo k zániku zanikající
společnosti lNSlA Europe SE bez |ikvidace a k přechodu jejího jmění na
nástupnickou společnost lNSlA a,s., která vstoupila do právního postavení
zanikající společnosti.

Údaje platné ke dni: 7. listopadu 2o22 o3:5o
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