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Výpis
z , vedenéhoobchodního rejstříku

Krajským soudem v Českých Budějovicích
oddíl , vložka B 1790

Datum vzniku a zápisu: 21. února 1996
Spisová značka: B 1790 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Obchodní firma: INVESTIX a.s.
Sídlo: Kněžskodvorská 2277/26, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice
Identifikační číslo: 639 06 651
Právní forma: Akciová společnost
Předmět podnikání:

Projektová činnost ve výstavbě
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Zednictví
Vodoinstalatérství, topenářství
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Vedení spisovny
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a 
telekomunikačních zařízení
Zámečnictví, nástrojářství
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší 
povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně
Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Slévárenství, modelářství
Obráběčství

Statutární orgán - představenstvo:
předseda
představenstva:

  MICHAL ŠEBEK, dat. nar. 13. prosince 1970
Jana Čapka 193/14, České Budějovice 5, 370 06 České Budějovice
Den vzniku funkce: 2. ledna 2019
Den vzniku členství: 1. ledna 2019

člen představenstva:
  PETR DUŠEK, dat. nar. 18. dubna 1963

Žižkova tř. 301/8, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice
Den vzniku členství: 1. října 2013

Počet členů: 3
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná každý z členů představenstva samostatně. K právním 

úkonům, kterými se zcizují nebo zatěžují nemovitosti, je zapotřebí podpisu dvou 
členů představenstva.

Dozorčí rada:
člen dozorčí rady:

  Ing. MIROSLAV DVOŘÁK, dat. nar. 3. září 1962
K Hůrce 285, 370 08 Staré Hodějovice
Den vzniku členství: 4. srpna 2014

Počet členů: 1
Akcie:



oddíl B, vložka 1790
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5 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 400 000,-
Kč
Převoditelnost akcií na jméno je podmíněna písemným souhlasem 
představenstva.

Zapisovaný základní
kapitál:

2 000 000,- Kč
Splaceno: 2 000 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:
INVESTIX bytové družstvo, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu 
v Českých Budějovicích v oddílu Dr, vložce 204, změnilo na základě projektu 
změny ze dne 19.8.2008 a následného rozhodnutí členské schůze ze dne 
29.9.2008 právní formu z družstva na akciovou společnost - tato akciová 
společnost bude nadále zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Českých Budějovicích v oddílu B vložce 1790 pod obchodní firmou 
INVESTIX a.s.
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
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