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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 1,4419

Datum vzniku a zápisu:
Spisová značka:
obchodní firma:
SídIo:
ldentifikační číslo:
právní forma:
Předmět podnikání

24. listopadu 1992

B L44L9 vedená u Městského soudu v Praze
lNS|A a,s
Vinohradská2828l!51,Žlžkov, ]_30 00 Praha 3
4BO 34 479
Akciová společnost

zprostředkavatele pojištěn í
poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru
Zprostředkování obchodu a s|užeb
velkoobchod a maloobchod
Poskytovánísoftware, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování
dat, hostingovó a související činnosti a webové portály
Poradenská a konzultačníčinnost, zpracování odborných studií a posudků
Zprostředkování dopl ňkovóho penzijního spoření
představenstvo:
Statutární orgán
či nnost

místopředseda
představenstva:
lng, |VAN

ŠplRRxus,dat,

nar, 11. února 1966
Liběšická ]-698/1, StodŮlky, 155 00 Praha 5

předseda
představenstva

PETRA pÁnnlovÁ, dat. nar. 2, července ]_97B
Na Slunci 926,25O 64 Hovorčovice
Den vzniku íunkce: 6. prosince 2013
Den vzniku členství: 6. prosince 2013

člen představenstva:
RADEK HAVLENA, dat. nar, 6, července 1972
V Zahradách 1101/39, 252L9 Rudná
Den vzniku členství: 29. června 20]-5

člen představenstva:

člen představenstva:

počet členů:

lng. RUDoLF PALoČKo, dat, nar,4. srpna 1984
Bratislava, A. Gwerkovei L534l12, Slovenská republika
Den vzniku členství:30, dubna 20].9

ANTHONY STEVENS, dat. nar. 22. záííL970
Kent, TN1].gLE, Gate House Farm, Coldharbour Lane, Hildenborough,
Tonbridge, Spojené království Velké Británie a Severního lrska
Den vzniku členství:30, dubna 20]-9
5

ZpŮsob jednání: Jménem společnostijedná každý člen představenstva samostatně
Dozorčírada:
předseda dozorčí
rady:
LUKAS WALDEMAR HERRIVANNS, dat. nar, ]-]_, června ]_975
A-1_].90 Vídeň, Krottenbachstr. 107, Rakouská republika
Údaje platné ke dni: 22. února2a22a3:45
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oddíl B, vložka L44I9

Den vzniku funkce: 25. dubna2aL7
Den vzniku členství:25. dubna2aL7

člen dozorčírady:

KoMPÍRoVÁ, dat. nar,

lng. VlKTÓR|A

].3. června ]-989

07664 Zemplínska Teplica, Obchodná 386128, Slovenská republika
Bydliště: Vrchlického 83156, Košíře, ]-50 00 Praha 5
Den vzniku členství:11_. prosince 2017

člen dozorčírady:

PETR PoDŠKUBKA, dat. nar,22, června 1978
Lipová L72B,25O BB Čelákovice
Den vzniku čfenství:30, dubna 2019
Ing.

člen dozorčírady:
LlVlU HULUTA, dat, nar.7. července ].983
Bukurešt', Rumunsko, N/un. Bucuresti Sec,3 Str, Lucretiu Patrascanu nr,1 bl.G3
sc.1 et,5 ap.159, Rumunsko
Den vzniku členství:30. dubna 2019
člen dozorčírady:

počet členů:
Akcie:
Základní kapitáI

PhDr. DUŠAN BARTŮNĚK, Ph.D, dat, nar. L4. únoraL977
Jelínkova 450, 281 21 Červenó Pečky
Bydliště: ČervenéPečky, Jelínkova 450, PSČ 28121
Den vzniku členství: 23. června 2020
5

200 ks akcie na iméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 30 000,- Kč
6 000 000,- Kč

Splaceno:

10Oo/o

ostatní skutečnosti:
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst
5 zákona č.1ODaLZ Sb,, o obchodních společnostech a družstvech,
Na společnost lNSlA a,s, coby nástupnickou společnost přešlo fúzísloučením
jmění zanikající společnosti KYBER|E s.r.o., lČ 27L58 7B1, se sídlem praha ]_0,
Na qýsluní 2oi.l13, PSČ 100 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném
ít/ěstským soudem v Praze v oddílu C, vložce 100765,
Dle projektu fúze sloučenímvyhotoveného dne ]"3. září 2019 zúčastněnými
společnostmi lNSlA Europe SE, se sídlem Vinohradská2B28l15I,Žižkov,130 00
praha 3, lČo 243 L3 75L, nastraně jedné jako zanikající společností,a lNSIA
a.S,, Se sídlem Vinohradská2B2BIL5:-,Žižkov, ]-30 00 Praha 3, IČo 4Bo 34 479,
na straně druhé jako nástupnickou společností,došlo k zániku zanikající
společnosti lNS|A §urope SE bez likvidace a k přechodu jejího jmění na
nástupnickou společnost lNSlA a,s,, která vstoupila do právního postavení
zanikalící s po ečn osti.
l

Údaje platné ke dni: 22. února2a22 a3:45
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Veřcjirý rejstřílc

0věřuji pad pořadovým čís}em1§§S09;OO71OG , ře tato liEtina, kLerá
vxni kla pievedením výstupu platnýrlr úda jů x i nf ormačníhm systómu veře jrr*
správy z elel<tronickó podaby do padoby l isti i"rtrdi, §kIác{a j ící s8 z. ? l ísťů,
§€ dos}ovně shoduje s cbsahcm vyst,upu x inťnrmařiríl-ra sysťómu veřeljné
x,p rávy v e 1ekt ron i ckó podmbě
"
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Měchuravá Kristýrra
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