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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného

Krajským soudem v Ostravě
oddíl , vložka B 2917

Datum vzniku a zápisu: 30. července 2003
Spisová značka: B 2917 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Obchodní firma: EXPONO, a.s.
Sídlo: Mlýnská 2353/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Identifikační číslo: 269 02 401
Právní forma: Akciová společnost
Předmět podnikání:

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než 
základních služeb zajišťujících jejich řádný provoz
výroba, obchod aslužby neuvedené vpřílohách 1 až 3 živnostenského zákona, s 
tím, že předmět podnikání společnosti v rámci živnosti volné je vymezen těmito 
obory činnosti:
- Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů 
- Zprostředkování obchodu a služeb 
- Velkoobchod a maloobchod 
- Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v 
dopravě 
- Zasilatelství a zastupování v celním řízení 
- 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 
- Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení 
- Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské 
povahy
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví a vedení daňové evidence

Správní rada:
člen správní rady:

  KURT CONSTANT EMMA CROLLET, dat. nar. 29. října 1967
Gravenwezel, Gilles de Pelichylei 58a, Belgické království
Den vzniku členství: 29. března 2021

člen správní rady:
  RONALD LOUIS WILLEMSENS, dat. nar. 28. prosince 1967

Kasterlee B-2460, Dennenlaan 4, Belgické království
Den vzniku členství: 29. března 2021

člen správní rady:
  ALEŠ HAPALA, dat. nar. 7. dubna 1974

č.p. 117, 753 01 Teplice nad Bečvou
Den vzniku členství: 29. března 2021

předseda správní
rady:

  Ing. STANISLAV OTÁHAL, dat. nar. 17. srpna 1973
Hodoňovice 211, 739 01 Baška
Den vzniku funkce: 1. července 2022
Den vzniku členství: 29. března 2021
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místopředseda
správní rady:

  JEROME PIERRE WATERKEYN, dat. nar. 12. září 1970
2610 Antwerpen, Berkenlaan 41, Belgické království
Den vzniku funkce: 1. července 2022
Den vzniku členství: 1. července 2022

Počet členů: 5
Způsob jednání: Společnost zastupuje předseda správní rady nebo místopředseda správní rady 

samostatně.
Akcie:

68 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100
000,- Kč
Převoditelnost akcií společnosti je podmíněna předchozím souhlasem valné 
hromady.
44 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1
000 000,- Kč
Převoditelnost akcií společnosti je podmíněna předchozím souhlasem valné 
hromady.
20 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 10
000,- Kč
Převoditelnost akcií společnosti je podmíněna předchozím souhlasem valné 
hromady.

Základní kapitál: 51 000 000,- Kč
Splaceno: 51 000 000,- 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.
V důsledku vnitrostátní fúze sloučením obchodní společnosti EXPONO 
Steelforce, a.s., jako Nástupnické společnosti, a obchodní společnosti 
PRETATO, a.s., jako Zanikající společnosti, dle Projektu vnitrostátní fúze 
sloučením ze dne 22.4.2022,  přešlo na obchodní společnost EXPONO 
Steelforce, a.s., jako Nástupnickou společnost, jmění obchodní společnosti 
PRETATO, a.s., se sídlem Mlýnská 2353/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 
identifikační číslo 278 30 225,  jako Zanikající společnosti.
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