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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 1830

Datum vzniku a zápisu:
Spisová značka:
Obchodní firma:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Právní forma:
Předmět podnikání:

6. ledna 1993
B 1830 vedená u Městského soudu v Praze
Equa bank a.s.
Praha 8 - Karlín, Karolinská 661/4, PSČ 18600
471 16 102
Akciová společnost

Činnosti uvedené v zákoně o bankách č. 21/1992 Sb. v §1 odst. 1) písm.
a) přijímání vkladů od veřejnosti
b) poskytování úvěrů
a činnosti uvedené v zákoně o bankách v §1 odst. 3 písm.
a) investování do cenných papírů na vlastní účet
b) finanční pronájem (finanční leasing)
c) platební styk a zúčtování
d) vydávání a správa platebních prostředků
e) poskytování záruk
f) otvírání akreditivů
g) obstarávání inkasa
h) poskytování investičních služeb, zahrnující - doplňkovou investiční službu
podle § 8 odst. 3 písm. d) zákona o cenných papírech, poradenská činnost
týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek,
jakož i poskytování porad a služeb týkajících se fúzí a koupí podniků
j) finanční makléřství
k) výkon funkce depozitáře
l) směnárenskou činnost (nákup devizových prostředků)
m) poskytování bankovních informací
n) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se
zlatem
o) pronájem bezpečnostních schránek
p) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v bankovní licenci IC
Banky, a.s.
poskytování investičních služeb dle §1 odst. 3 písm. h) zákona o bankách
zahrnující:
- hlavní investiční službu přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních
nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům,
- hlavní investiční službu provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na
účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním nástrojům,
- hlavní investiční službu investiční poradenství týkající se investičních nástrojů, a
to ve vztahu k investičním nástrojům,
- doplňkovou investiční službu úschova a správa investičních nástrojů pro
zákazníka, včetně opatrování a souvisejících služeb, s výjimkou vedení účtů
centrálním depozitářem nebo zahraničním centrálním depozitářem, a to ve
vztahu k investičním nástrojům.
Statutární orgán - představenstvo:
Předseda
představenstva:
PETR ŘEHÁK, dat. nar. 30. prosince 1974
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Okružní 370, 257 21 Poříčí nad Sázavou
Den vzniku funkce: 1. června 2014
Den vzniku členství: 1. června 2014
Člen představenstva:
LEOŠ PÝTR, dat. nar. 17. prosince 1955
Ovocná 1414, Poděbrady III, 290 01 Poděbrady
Den vzniku členství: 1. června 2014
Člen představenstva:
MONIKA KRISTKOVÁ, dat. nar. 1. dubna 1973
Na poříčí 1040/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
Den vzniku členství: 1. června 2014
Člen představenstva:
PAVEL SEDLÁČEK, dat. nar. 19. listopadu 1971
Za sadem 207/12, Březiněves, 182 00 Praha 8
Den vzniku členství: 1. června 2014
člen představenstva:

Počet členů:
Způsob jednání:

BRETT MATTHEW BELCHER, dat. nar. 16. ledna 1968
NYI4845 Horseheads, 24 Hancock Drive, Spojené státy americké
Bydliště: náměstí Svobody 728/1, Bubeneč, 160 00 Praha 6
Den vzniku členství: 1. června 2016
5
Za představenstvo jedná navenek jménem Společnosti každý člen
představenstva samostatně. Podepisování za Společnost se děje tak, že k
vytištěné, otištěné nebo napsané firmě Společnosti připojí svůj podpis vždy dva
členové představenstva.

Prokura:
DANIELA VLASÁKOVÁ, dat. nar. 1. července 1974
Na Výsluní 207, 251 66 Mirošovice
Dozorčí rada:
předseda dozorčí
rady:
PETER BRAMWELL CARTHWRIGHT, dat. nar. 16. prosince 1965
LE158TH Oakham, Walnut House, Ketton Road, Hambleton, Spojené království
Velké Británie a Severního Irska
Den vzniku funkce: 21. června 2014
Den vzniku členství: 21. června 2014
člen dozorčí rady:
ONDŘEJ HÁK, dat. nar. 24. ledna 1976
U Kovárny 1889, 250 88 Čelákovice
Den vzniku členství: 11. února 2016
člen dozorčí rady:
EDWARD GREEN, dat. nar. 25. prosince 1981
SW67QL London, Sherbrooke Road 65, Spojené království Velké Británie a
Severního Irska
Den vzniku členství: 1. srpna 2017
Jediný akcionář:
Equa Group Limited
QRM3000 Qormi, B2, Industry Street, Maltská republika
Registrační číslo: C 48269
Akcie:
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Základní kapitál:

2 259 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě
1 000 000,- Kč
10 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100
000,- Kč
2 260 000 000,- Kč
Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:
Den zápisu do obchodního rejstříku : 6.1.1993
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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