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Este extrato de alvará comercial de formato eletrônico foi assinado eletronicamente pelo Tribunal provincial na cidade de 
Ostrava aos 1/10/2012 pelas 16:06:19h  

 
EXTRATO DE ALVARÁ COMERCIAL 

 
De acordo com o assento do Cartório de registro comercial 

do Tribunal provincial na cidade de Ostrava 
tomo B, registro número 4259 

 
L.S.: Tribunal provincial na cidade de Ostrava. O carimbo tem no centro o signo da República Checa. 

 
Data de inscrição: 1 de Fevereiro de 2010 
Número do arquivo: B 4259, assento do Cartório de registro comercial do 

Tribunal provincial na cidade de Ostrava  
Nome comercial: Ondřejovická strojírna, S.A. 

Sede: Zlaté Hory – Salisov n°49, CP 793 76 
Número identificativo  
de pessoa colectiva: 290 26 008 
Forma jurídica: Sociedade anónima  
Objeto social: serralharia 
 ----------------------------------------------------------------------------  
 maquinaria 
 ---------------------------------------------------------------------------- 

montagem, reparação, revisão e exames de 
equipamentos de pressão e recipientes para gaz 

 ----------------------------------------------------------------------------  
fabrico, comercialização e prestação dos serviços não 
exibidos no anexo n°1 e n°3 da Lei Comercial 

Ôrgâo estatutário da sociedade 
Conselho administrativo: presidente do conselho administrativo: 
 Jaroslav Semela, nasc. aos 29 de Junho de 1970 

 residência: Lipová – Lázně, Horní Lipová n°274,  
 Código Postal 790 63 
 início da função: 1 de Fevereiro de 2010 

início da posição de membro: 1 de Fevereiro de 2010 
 ----------------------------------------------------------------------------  

 vicepresidente do conselho administrativo: 
 Engro Roman Stárek, nasc. aos 11 de Fevereiro de 1974 

 residência: Strmá n°44, Dětřichov 
 Código Postal 790 01 Jeseník 
 início da função: 1 de Fevereiro de 2010 

início da posição de membro: 1 de Fevereiro de 2010 
 ----------------------------------------------------------------------------  
 membro do conselho administrativo: 
 Engro Miloslav Hrabal, nasc. aos 30 de Julho de 1958 

 residência: Sládkova n°410/9 
 Código Postal 790 01 Jeseník 
 início da posição de membro: 29 de Junho de 2011 

Forma de representação: a sociedade é representada legalmente pelo Conselho 
de administração. Este por sua vez é representado 
legalmente pelo presidente e vicepresidente, que agem 
em conjunto. 

Conselho fiscal: membro do conselho fiscal: 
 Engro Pavel Kubálek, Bc., nasc. aos 15 de Maio de 1976 

 residência: Dělnická n°202/6 
 Código Postal 170 00 Praga 7 
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 início da posição de membro: 29 de Junho de 2011 
 ----------------------------------------------------------------------------  
 membro do conselho administrativo: 
 František Vrána, nasc. aos 14 de Agosto de 1970 

 residência: V Zahradách n°561 
 Código Postal 790 84 Mikulovice 
 início da posição de membro: 28 de Junho de 2011 

 ----------------------------------------------------------------------------  
 membro do conselho administrativo: 
 Mgr. Lukáš Liška, nasc. aos 4 de Maio de 1976 

 residência: Ve Střešovičkách n°2290/56, Břevnov 
 Código Postal 169 00 Praga 6 
 início da posição de membro: 20 de Setembro de 2012 

Ações: 2.000.000 unidades de ações ordinárias em forma de 
certificado no valor nominal de 1,- CZK (Coroas checas) 

 ----------------------------------------------------------------------------  
As ações sa Sociedade são transmissíveis para pessoa 
alheia que não é accionária da Sociedade, somente nos 
casos em que a Assembleia geral tenha decidido 
antecipadamente autorizar tal transferência de ações.  

Capital social: 2.000.000,- CZK (Coroas checas) 
 Realisado: 100% 
Outras disposições legais: 

A sociedade foi criada em resultado da fusão da 
sociedade Ondřejovická strojírna, limitada com sede em 
Zlaté Hory, Ondřejovice n°49, CP 793 76, número de 
pessoa colectiva 42766982 inscrita no Cartório de registo 
comercial do Tribunal provincial em Ostrava, tomo C, 
registo n°1908 com a sociedade Fagonia Consulting S.A., 
com sede em Praga 1, Olivova n°2096/4, CP 110 00, 
número de pessoa colectiva 28375696 inscrita no 
Cartório de registo comercial do Tribunal da cidade de 
Praga, tomo B, registo n°14200 e isto, por transmissão 
dos activos e bens das sociedades extintas para a nova 
sociedade Ondřejovická strojírna S.A. com sede em Zlaté 
Hory, Salisov n°49, CP 793 76.  

 
Certifica-se a originalidade deste extrato 

Tribunal provincial em Ostrava 
 
 
 
 



 

Cartório de registro comercial 
 
Reconheço sob o código n°709251_008325/2, que este documento é originado pela 
transmissão de dados electrónicos válidos, do Sistema Informativo de Gestão Pública, isto é 
passado da forma electrónica para a forma de impressão, é composto de duas páginas e é 
de inteira conformidade com o extrato electrónico do referido sistema informativo de gestão 
pública.  
 
Em Jeseník 1, aos 1/10/2012 pelas 16:08horas  
 
Assinado por: Brnková Dana 
L.S.: Correios checos, empresa económica estatal. O carimbo tem no centro o signo da 
República Checa. 
 


