
V ý p i s 
z obchodního rejstříku, vedeného 

Krajským soudem v Ostravě
oddíl B, vložka 2501

! ! ! U P O Z O R N Ě N Í ! ! ! 
Tento výpis má pouze informativní charakter. 

Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET. V případě, že se domníváte, že 
obsahuje chyby, obraťte se prosím na rejstříkový soud. 

Datum zápisu: 30.července 1990
Obchodní firma: WALMARK, a.s. 

 
Sídlo: Třinec, Oldřichovice č.44, PSČ 739 61
Identifikační číslo: 005 36 016
Právní forma: Akciová společnost 

 
Předmět podnikání: 
-  poradenské a konzultační činnosti 
-  koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 
-  zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb 
-  výroba jiných nealkoholických nápojů /bez ovocných šťáv/ 
-  zpracování zemědělských produktů (vyjma živností řemeslných, 
vázaných a koncesovaných) 
-  výroba nápojů a potravinových doplňků (vyjma živností 
řemeslných, vázaných a koncesovaných) 
-  výroba kosmetických přípravků 
-  výroba potravin (vyjma živností řemeslných, vázaných a 
koncesovaných) 
-  marketingové služby 
-  výroba léčiv v rozsahu: adjustace nesterilních tuhých jednodávkových léčivých přípravků, 
adjustace léčivých přípravků dodaných v primárních obalech, výroba nesterilních tuhých 
jednodávkových léčivých přípravků, výroba nesterilních polotuhých léčivých přípravků 
-  distribuce léčivých přípravků 
-  výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd 
Statutární orgán - představenstvo: 
předseda představenstva: Mgr. Adam Walach, r.č. 631209/0246

Bystřice 1341, PSČ 739 95 
den vzniku funkce:  1.června 2007

1. místopředseda 
představenstva: 

RNDr. Valdemar Walach, r.č. 631209/0235
Bystřice 1285, PSČ 739 95 
den vzniku funkce:  1.června 2007

2. místopředseda 
představenstva: 

Ing. Mariusz Walach, r.č. 620101/1036
Bystřice 1245, PSČ 739 95 
den vzniku funkce:  1.června 2001

člen představenstva: Ing. Roman Kantor, r.č. 660131/1563
Bystřice 1262, PSČ 739 95 
den vzniku funkce:  1.června 2001

člen představenstva: 
Ing. Tomáš Macura, r.č. 640506/1421
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Slezská Ostrava, Na Bunčáku 1086/10
den vzniku funkce:  1.června 2001

Způsob jednání za společnost: 
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda 
představenstva, 1. místopředseda představenstva a 2. 
místopředseda představenstva každý samostatně, zbývající členové 
představenstva jednají navenek jménem společnosti jen společně s 
předsedou představenstva, 1. místopředsedou představenstva anebo 
2. místopředsedou představenstva. 
Dozorčí rada: 
předseda dozorčí rady: Ing. Věslava Štéblová, r.č. 586010/0345 

Třinec, Koperníkova 651, PSČ 739 61 
den vzniku funkce:  26.srpna 2002 
den vzniku členství v dozorčí radě:  26.srpna 2002

člen dozorčí rady: Zuzana Turoňová, r.č. 675307/1853 
Hrádek čp. 43, PSČ 739 97 
den vzniku členství v dozorčí radě:  3.června 2002

člen dozorčí rady: Ing. Petr Turoň, r.č. 720619/4952 
Třinec, Lyžbice, Lidická 860 
den vzniku členství v dozorčí radě:  25.dubna 2003

Akcie: 
90 ks  kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě  1 000 000,- Kč
v listinné podobě 

1 500 ks  kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě  10 000,- Kč
v listinné podobě 

Základní kapitál: 105 000 000,- Kč
Splaceno: 100 % 

Ostatní skutečnosti: 
-  Zápis přeměny právnické osoby: 
Dne 29.03.2001 rozhodla řádná valná hromada společnosti WALMARK, 
spol. s r.o. se sídlem v Třinci, Oldřichovicích č. 44, 
identifikační číslo 00 53 60 16, zapsané v oddíle C číslo vložky 
38, o změně právní formy společnosti s ručením omezeným na 
akciovou společnost zapsanou v oddíle B číslo vložky 
2501.Rozhodným dnem pro přeměnu právní formy je 31.12.2000. 
-  Omezení převoditelnosti akcií: 
Akcie na jméno lze převést jen s předchozím písemným souhlasem 
valné hromady, smlouva o převodu akcií uzavřená bez tohoto 
souhlasu je neplatná. Emisní kurs akcií odpovídá jejich 
nominální a jmenovité hodnotě. 
-  Smlouvou o prodeji části podniku podle § 487 Obchodního zákoníku 
uzavřenou dne 1.10.2001 převedla společnost WALMARK, a.s., se 
sídlem Třinec, Oldřichovice č. 44, PSČ 739 61, IČ: 00536016, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, 
oddíl B, vložka 2501 část svého podniku, a to organizační složku 
jako "Divize zemědělských produktů, na společnost K-SERVIS, 
spol. s r.o., se sídlem Velká Chuchle, Praha 5, Strakonická 876, 
IČO: 25610171, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, oddíl C, vložka 54595. 
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Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (http://www.justice.cz). 
Dne: 08.10.07 10:00:17

Údaje platné ke dni 08.10.2007, 6:00 
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