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Úplný výpis
z obchodního rejstříku, vedeného

Městským soudem v Praze
oddíl , vložka B 24055

Datum vzniku a zápisu: 15. srpna 1996
Spisová značka: Dr 2763 vedená u Krajského soudu v Brně

zapsáno 15. srpna 1996
vymazáno 5. února 2009

Dr 7314 vedená u Městského soudu v Praze
zapsáno 5. února 2009

vymazáno 1. ledna 2019
B 24055 vedená u Městského soudu v Praze

zapsáno 1. ledna 2019
Obchodní firma: Prosperita, družstevní záložna

zapsáno 15. srpna 1996
vymazáno 2. července 1999

Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo
zapsáno 2. června 2004
vymazáno 1. ledna 2019

Moravský Peněžní Ústav - úvěrní družstvo
zapsáno 2. července 1999
vymazáno 2. června 2004

MPU banka a.s.
zapsáno 1. ledna 2019

vymazáno 19. února 2019
TRINITY BANK a.s.

zapsáno 19. února 2019
Sídlo: Zlín, nám. TGM 1281, PSČ 76001

zapsáno 15. srpna 1996
vymazáno 2. července 1999

Březová 200, PSČ 76315
zapsáno 2. července 1999

vymazáno 12. března 2001
Zlín, Náměstí Míru 186, PSČ 76001

zapsáno 12. března 2001
vymazáno 6. ledna 2009

Praha - Nové Město, Senovážné náměstí 1375/19, PSČ 11000
zapsáno 6. ledna 2009

Identifikační číslo: 253 07 835
zapsáno 15. srpna 1996

Právní forma: Družstvo
zapsáno 15. srpna 1996
vymazáno 1. ledna 2019

Akciová společnost
zapsáno 1. ledna 2019

Předmět podnikání:
a) přijímání vkladů od svých členů

zapsáno 15. srpna 1996
vymazáno 5. dubna 2003

b) poskytování úvěrů svým členům
zapsáno 15. srpna 1996
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vymazáno 5. dubna 2003
c) poskytování svým členům tyto peněžní služby:
- vedení účtů a provádění plateb z pověření člena
- obstarávání kreditních karet
- ručení za úvěry poskytnuté jinými osobami

zapsáno 15. srpna 1996
vymazáno 5. dubna 2003

d) poskytování svým členům tyto další služby:
- zprostředkování právních a poradenských služeb
- obstarání nákupu zboží, hospodářských potřeb a služeb
- poskytování příspěvků na sociální, zdravotní a vzdělávací
účely
- organizování činnosti ve společném zájmu členů v oblasti
sociální, zdravotní a vzdělávací

zapsáno 15. srpna 1996
vymazáno 5. dubna 2003

družstevní záložna dále:
zapsáno 15. srpna 1996

vymazáno 5. dubna 2003
a) přijímá vklady od jiných družstevních záložen,ukládá
vklady a poskytuje jim a přijímá od nich úvěry

zapsáno 15. srpna 1996
vymazáno 5. dubna 2003

b) ukládá vklady u bank, přijímá od nich úvěry
zapsáno 15. srpna 1996

vymazáno 5. dubna 2003
c) nabývá státní dluhopisy a komunální obligace a hypotéční
zástavní listy

zapsáno 15. srpna 1996
vymazáno 5. dubna 2003

d) nabývá majetek, který slouží jen k výkonu činností družstevní
záložny, nakládá s ním

zapsáno 15. srpna 1996
vymazáno 5. dubna 2003

e) přijímá dary a dědictví
zapsáno 15. srpna 1996

vymazáno 5. dubna 2003
f) může založit právnickou osobu za účelem podnikání, popř. se
majetkově účastnit v právnické osobě za účelem podnikání,
jejímiž účastníky jsou jen družstevní záložny nebo obce

zapsáno 15. srpna 1996
vymazáno 5. dubna 2003

g) může založit právnickou osobu popř. se účastnit v právnické
osobě, která není založena za účelem podnikání

zapsáno 15. srpna 1996
vymazáno 5. dubna 2003

h) poskytuje návratné finanční výpomoci Zajišťovacímu fondu
družstevních záložen

zapsáno 15. srpna 1996
vymazáno 5. dubna 2003

a) příjímat vklady od svých členů,
zapsáno 5. dubna 2003
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vymazáno 21. září 2005
b) poskytovat úvěry svým členům,

zapsáno 5. dubna 2003
vymazáno 21. září 2005

c) poskytovat svým členům tyto peněžní služby:
1. vedení účtu a provádění plateb z pověření člena,
2. ručení za úvěry poskytnuté jinými osobami.

zapsáno 5. dubna 2003
vymazáno 21. září 2005

d) poskytovat svým členům tyto další služby:
1. zprostředkování a obstarávání právních a poradenských služeb,
2. obstarání nákupu zboží , včetně hospodářských potřeb a
služeb,
3.poskytování příspěvků na sociální, zdravotní a vzdělávací
účely,
4.organizování činností ve společném zájmu členů v oblasti
sociální, zdravotní a vzdělávací.

zapsáno 5. dubna 2003
vymazáno 21. září 2005

e)přijímat vklady od jiných družstevních záložen, ukládat vklady
u jiných družstevních záložen a poskytovat jim a přijímat od
nich úvěry,

zapsáno 5. dubna 2003
vymazáno 21. září 2005

f)ukládat vklady u bank a přijímat od nich úvěry,
zapsáno 5. dubna 2003
vymazáno 21. září 2005

g)nabývat státní dluhopisy a dluhopisy, za které převzal stát
záruku, dluhopisy, jejichž emitentem je Česká národní banka,
hypoteční zástavní listy, komunální obligace a dluhopisy vydané
centrálními bankami členských států OECD, za které převzaly tyto
státy záruku;jiné dluhopisy je družstevní záložna oprávněna
nabývat jen po předchozím souhlasu Úřadu, který posoudí
rizikovost nabytí dluhopisů ve vztahu k návratnosti vkladů členů
a stabilitě a bezpečnosti družstevní záložny,

zapsáno 5. dubna 2003
vymazáno 21. září 2005

h) nabývat majetek, který slouží jen k výkonu činností
družstevní záložny, a nakládat s ním,

zapsáno 5. dubna 2003
vymazáno 21. září 2005

i) přijímat dary a dědictví,
zapsáno 5. dubna 2003
vymazáno 21. září 2005

j) poskytovat půjčky Zajišťovacímu fondu úvěrních družstev( dále
jen "Fond"),

zapsáno 5. dubna 2003
vymazáno 21. září 2005

k) po předchozím souhlasu Úřadu a za podmínek jím stanovených
přijímat vklady od jiných právnických osob, vést těmto osobám
účty a provádět platby z jejich pověření, a poskytovat úvěry
obcím v České republice;při udělení souhlasu Úřad posoudí
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rizikovost činnosti družstevní záložny ve vztahu k návratnosti
vkladů členů a stabilitě a  bezpečnosti družstevní záložny.

zapsáno 5. dubna 2003
vymazáno 21. září 2005

1) Družstvo je oprávněno v rámci svého podnikání vykonávat níže uvedené 
činnosti dle § 3 odst. 1 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních 
družstvech, ve znění pozdějších předpisů:
a) přijímání vkladů od členů,
b) poskytování úvěrů členům,
c) platební styk, zúčtování a vydávání a správa platebních prostředků pro členy

zapsáno 21. září 2005
vymazáno 1. listopadu 2006

2) Družstvo je výlučně za účelem zajištění povolených činností podle § 3 odst. 1 
zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrných družstvech ve znění pozdějších 
předpisů, které jsou uvedeny v odst. 1) oprávněno:
a) ukládat vklady v družstevních záložnách bankách                        a u poboček 
zahraničních bank,
b) přijímat úvěry od družstevních záložen a bank,
c) nabývat majetek a disponovat s ním,
d) obchodovat na vůastní účet s registrovanými cennými papíry, a to s omezením 
uvedeným v odst. 3

zapsáno 21. září 2005
vymazáno 1. listopadu 2006

3) V rámci výkonu činnosti podle odst. 2) písm. d) je družstvo oprávněno nabývat 
státní dluhopisy a dluhopisy, za které převzal stát záruku, dluhopisy, jejichž 
emitentem je Česká národní banka, hypotéční zástavní listy, komunální obligace 
a dluhopisy vydané centrálními bankami členských států OECD, za které 
převzaly tyto státy záruku.

zapsáno 21. září 2005
vymazáno 1. listopadu 2006

1) Družstvo je oprávněno v rámci svého podnikání vykonávat níže uvedené 
činnosti dle § 3 odst. 1 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních 
družstvech, ve znění pozdějších předpisů:
a) přijímání vkladů od členů,
b) poskytování úvěrů členům,
c) finanční leasing pro členy,
d) platební styk, zúčtování a vydávání a správa platebních prostředků pro členy,
e) poskytování ručení za úvěry a půjčky členů,
f) otvírání akreditivů pro členy,
g) obstarávání inkasa pro členy,
h) nákup a prodej cizí měny pro členy,
i) pronájem bezpečnostních schránek členům

zapsáno 1. listopadu 2006
vymazáno 1. ledna 2019

2) Družstvo je výlučně za účelem zajištění povolených činností podle § 3 odst. 1 
zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrných družstvech ve znění pozdějších 
předpisů, které jsou uvedeny v odst. 1) oprávněno:
a) ukládat vklady v družstevních záložnách a bankách  a u poboček zahraničních 
bank,
b) přijímat úvěry od družstevních záložen a bank,
c) nabývat majetek a disponovat s ním,
d) obchodovat na vlastní účet s devizami a nástroji směnných kurzů a úrokových 
sazeb za účelem zajištění rizik vyplývajících z povolených činností podle § 3 
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odst. 1 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění 
pozdějších předpisů,
e) obchodovat na vlastní účet s registrovanými cennými papíry, nestanoví-li 
zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších 
předpisů, jinak

zapsáno 1. listopadu 2006
vymazáno 1. ledna 2019

Předmětem podnikání banky jsou následující činnosti v souladu s platnou 
bankovní licencí vydanou Českou národní bankou: 
1.činnosti uvedené v ZoB v § 1 odst. 1: 
a) přijímání vkladů od veřejnosti, 
b) poskytování úvěrů;
2.následující činnosti uvedené v ZoB v § 1 odst. 3: 
a)investování do cenných papírů na vlastní účet, 
b)finanční pronájem (finanční leasing), 
c)platební služby a vydávání elektronických peněz, 
d)vydávání a správu platebních prostředků, jestliže se nejedná o poskytování 
platebních služeb nebo vydávání elektronických peněz dle platných právních 
předpisů, 
e)poskytování záruk, 
f)otvírání akreditivů, 
g)obstarávání inkasa,
h)finanční makléřství; spočívá-li finanční makléřství ve zprostředkování 
spotřebitelského úvěru, může banka tuto činnost vykonávat pouze tehdy, je-li 
některou z osob oprávněných zprostředkovávat spotřebitelský úvěr podle zákona 
upravujícího spotřebitelský úvěr,
i)směnárenská činnost.
j)poskytování bankovních informací, 
k)obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami, 
které nejsou investičním nástrojem, a se zlatem, 
l)pronájem bezpečnostních schránek.
3.činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v bankovní licenci.

zapsáno 1. ledna 2019
Statutární orgán:

předseda
představenstva:

  MUDr. TOMÁŠ MORAVEC, dat. nar. 26. června 1946
Zlín, Kudlov, Filmová 310

zapsáno 15. srpna 1996
vymazáno 26. dubna 1999

místopředseda
představenstva:

  Ing. EMIL HELŠTÝN, dat. nar. 23. dubna 1954
Zlín, Sadová 3950

zapsáno 15. srpna 1996
vymazáno 26. dubna 1999

místopředseda
představenstva:

  Ing. JAROMÍR HANÁK, dat. nar. 26. června 1928
Zlín, Nad Ovčirnou 1290

zapsáno 15. srpna 1996
vymazáno 26. dubna 1999
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člen:
  MIROSLAV MIKLÍK, dat. nar. 14. února 1945

Otrokovice, Mánesova 1095, okres Zlín
zapsáno 15. srpna 1996

vymazáno 26. dubna 1999
člen:

  Ing. HYNEK PROCHÁZKA, dat. nar. 12. března 1972
Fryšták, Holešovská 212, okres Zlín

zapsáno 15. srpna 1996
vymazáno 26. dubna 1999

místopředseda
představenstva:

  JUDr. JIŘÍ PTÁČEK, dat. nar. 6. září 1955
Brno, Jožky Jabůrkové 2, okres Brno-město

zapsáno 26. dubna 1999
vymazáno 2. července 1999

člen:
  DALIBOR MACH, dat. nar. 24. května 1970

Zlín, Březnice 350
zapsáno 26. dubna 1999

vymazáno 2. července 1999
předseda
představenstva:

  Ing. RADOMÍR LAPČÍK, dat. nar. 3. července 1969
Zlín, Štípa 417
Den zániku funkce: 29. července 2000

zapsáno 26. dubna 1999
vymazáno 5. dubna 2003

místopředseda
představenstva:

  Doc. Ing. JOSEF HURTA, CSc., dat. nar. 24. února 1936
Slušovice, Padělky 547, okres Zlín
Den vzniku funkce: 29. července 2000

zapsáno 26. dubna 1999
vymazáno 24. února 2004

člen:
  RADEK MIKULA, dat. nar. 26. února 1970

Napajedla, Komenského 1529, okres Zlín
Den zániku funkce: 23. září 1999

zapsáno 26. dubna 1999
vymazáno 5. dubna 2003

místopředseda
představenstva:

  Ing. MIROSLAV VINTER, dat. nar. 21. března 1926
Zlín, Ševcovská 4064
Den vzniku funkce: 29. července 2000
Den vzniku členství: 31. prosince 2002

zapsáno 5. dubna 2003
vymazáno 16. října 2003

člen představenstva:
  Ing. JAROSLAV KONČICKÝ, dat. nar. 21. července 1966
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Slavičín, Osvobození 283, okres Zlín
Den vzniku funkce: 30. června 2001

zapsáno 5. dubna 2003
vymazáno 16. října 2003

předseda
představenstva:

  Doc. Ing. JOSEF HURTA, CSc., dat. nar. 24. února 1936
Slušovice, Padělky 547, okres Zlín
Den vzniku funkce: 29. července 2000
Den zániku funkce: 21. října 2004

zapsáno 24. února 2004
vymazáno 27. dubna 2005

místopředseda
představenstva:

  Ing. JAROSLAV KONČICKÝ, dat. nar. 21. července 1966
Slavičín, Osvobození 283, okres Zlín
Den vzniku funkce: 30. června 2001

zapsáno 16. října 2003
vymazáno 21. září 2005

člen představenstva:
  Ing. MIROSLAV ČERVENKA, dat. nar. 1. října 1953

Zlín, Jiráskova 315
Den vzniku funkce: 29. března 2003

zapsáno 16. října 2003
vymazáno 27. dubna 2005

předseda
představenstva:

  Ing. JAROSLAV KONČICKÝ, dat. nar. 21. července 1966
Slavičín, Osvobození 283, okres Zlín
Den vzniku funkce: 23. října 2004
Den zániku funkce: 25. března 2008

zapsáno 21. září 2005
vymazáno 9. června 2008

místopředseda
představenstva:

  Mgr. IVO LAPČÍK, dat. nar. 16. dubna 1975
Zlín, Sadová 2, PSČ 76001
Den vzniku funkce: 10. dubna 2007
Den zániku funkce: 25. března 2008

zapsáno 13. července 2007
vymazáno 9. června 2008

člen představenstva:
  Ing. MIROSLAV ČERVENKA, dat. nar. 8. října 1953

Zlín, Jiráskova 315
Den vzniku funkce: 29. března 2003
Den zániku funkce: 14. února 2008

zapsáno 27. dubna 2005
vymazáno 9. června 2008

člen představenstva:
  MARCELA ČALOVÁ, dat. nar. 6. října 1972

Slušovice, Zahradní 339, PSČ 76315
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Den vzniku funkce: 23. října 2004
Den zániku funkce: 30. června 2006

zapsáno 27. dubna 2005
vymazáno 13. července 2007

předseda
představenstva:

  Ing. RADOMÍR LAPČÍK, dat. nar. 3. července 1969
Praha - Nové Město, Senovážné nám. 1588/4, PSČ 11000
Den vzniku funkce: 25. března 2008

zapsáno 9. června 2008
vymazáno 15. května 2014

předseda
představenstva:

  Ing. RADOMÍR LAPČÍK, dat. nar. 3. července 1969
Senovážné náměstí 1588/4, Nové Město, 110 00 Praha 1
Den vzniku funkce: 25. března 2008

zapsáno 15. května 2014
vymazáno 1. ledna 2019

místopředseda
představenstva:

  Ing. JAROSLAV KONČICKÝ, dat. nar. 21. července 1966
Slavičín, Osvobození 283, okres Zlín
Den vzniku funkce: 25. března 2008

zapsáno 9. června 2008
vymazáno 1. ledna 2019

člen představenstva:
  Mgr. IVO LAPČÍK, dat. nar. 16. dubna 1975

Zlín, Sadová 2, PSČ 76001
Den vzniku funkce: 25. března 2008
Den zániku funkce: 31. prosince 2013

zapsáno 9. června 2008
vymazáno 18. září 2014

člen představenstva:
  MVDr. JAN ČERNÝ, dat. nar. 23. dubna 1959

Kutnohorská 440, 281 63 Kostelec nad Černými lesy
Den vzniku členství: 25. dubna 2014

zapsáno 18. září 2014
vymazáno 1. ledna 2019

Způsob jednání: Způsob jednání za družstvo:
Jménem družstva jedná předseda představenstva.
Jde-li o úkon, k němuž je zapotřebí podpisu, podepisují se
předseda, nebo jím pověřený místopředseda a jeden další člen
představenstva.

zapsáno 15. srpna 1996
vymazáno 5. dubna 2003

Jménem družstva jedná předseda představenstva. Je-li pro právní
úkon, který činí představenstvo předepsaná písemná forma, je
třeba podpisu dvou členů představenstva.

zapsáno 5. dubna 2003
vymazáno 13. července 2007

Jménem družstva jedná samostatně jeho předseda nebo místopředseda. Je-li 
však pro právní úkon, který činí představenstvo, zákonem předepsaná písemná 
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forma, je třeba podpisu dvou členů představenstva.
zapsáno 13. července 2007

vymazáno 1. ledna 2019
Statutární orgán - představenstvo:

předseda
představenstva:

  Ing. RADOMÍR LAPČÍK, LL.M., dat. nar. 3. července 1969
Senovážné náměstí 1588/4, Nové Město, 110 00 Praha 1
Den vzniku funkce: 1. ledna 2019
Den zániku funkce: 3. března 2019
Den vzniku členství: 1. ledna 2019
Den zániku členství: 3. března 2019

zapsáno 1. ledna 2019
vymazáno 3. března 2019

místopředseda
představenstva:

  Ing. DUŠAN BENDA, FCCA, dat. nar. 21. ledna 1981
Bratislava - Nové Město, Ladzianského 2711/12, Slovenská republika
Den vzniku funkce: 1. ledna 2019
Den zániku funkce: 15. března 2019
Den vzniku členství: 1. ledna 2019
Den zániku členství: 15. března 2019

zapsáno 1. ledna 2019
vymazáno 28. května 2019

člen představenstva:
  Ing. JAROSLAV KONČICKÝ, dat. nar. 21. července 1966

Osvobození 283, 763 21 Slavičín
Den vzniku členství: 1. ledna 2019

zapsáno 1. ledna 2019
vymazáno 22. března 2019

místopředseda
představenstva:

  Ing. JAROSLAV KONČICKÝ, dat. nar. 21. července 1966
Osvobození 283, 763 21 Slavičín
Den vzniku funkce: 16. března 2019
Den vzniku členství: 1. ledna 2019

zapsáno 22. března 2019
člen představenstva:

  Ing. TOMÁŠ KOŘÁN, dat. nar. 3. února 1968
Květná 81, Kuří, 251 01 Říčany
Den zániku funkce: 30. dubna 2020
Den vzniku členství: 1. ledna 2019
Den zániku členství: 30. dubna 2020

zapsáno 1. ledna 2019
vymazáno 1. prosince 2020

člen představenstva:
  Ing. MIROSLAV KOHOUT, dat. nar. 18. srpna 1980

Hlavní 103, 413 01 Kleneč
Den vzniku členství: 18. února 2019

zapsáno 19. února 2019
vymazáno 22. března 2019
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předseda
představenstva:

  Ing. MIROSLAV KOHOUT, dat. nar. 18. srpna 1980
Hlavní 103, 413 01 Kleneč
Den vzniku funkce: 13. března 2019
Den zániku funkce: 16. října 2019
Den vzniku členství: 18. února 2019
Den zániku členství: 16. října 2019

zapsáno 22. března 2019
vymazáno 5. listopadu 2019

člen představenstva:
  Mgr. VERONIKA HUML VÁLOVÁ, dat. nar. 4. srpna 1986

Kotevní 1253/6, Smíchov, 150 00 Praha 5
Den vzniku členství: 4. března 2019

zapsáno 22. března 2019
člen představenstva:

  MVDr. JAN ČERNÝ, dat. nar. 23. dubna 1959
Kutnohorská 440, 281 63 Kostelec nad Černými lesy
Den vzniku funkce: 12. září 2019
Den vzniku členství: 12. září 2019

zapsáno 5. listopadu 2019
předseda
představenstva:

  Ing. DUŠAN BENDA, FCCA, dat. nar. 21. ledna 1981
Kojetínská 1126/54, 767 01 Kroměříž
Den vzniku funkce: 3. ledna 2020
Den vzniku členství: 1. ledna 2020

zapsáno 29. ledna 2020
člen představenstva:

  Mgr. PETR OKRAJEK, dat. nar. 13. srpna 1982
Majdalenky 844/5, Lesná, 638 00 Brno
Den vzniku funkce: 3. prosince 2020
Den vzniku členství: 3. prosince 2020

zapsáno 9. března 2021
Počet členů: 5

zapsáno 1. ledna 2019
Způsob jednání: Za společnost jedná společně předseda představenstva s místopředsedou 

představenstva nebo předseda představenstva s dalším členem představenstva 
nebo místopředseda představenstva s dalším členem představenstva.

zapsáno 1. ledna 2019
Dozorčí rada:

člen dozorčí rady:
  Ing. JAROMÍR HANÁK, dat. nar. 22. dubna 1956

Nivy 1528, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice
Den vzniku členství: 1. ledna 2019
Den zániku členství: 18. února 2019

zapsáno 1. ledna 2019
vymazáno 22. března 2019

člen dozorčí rady:
  Ing. PETR ČUMBA, dat. nar. 2. srpna 1968

Weissova 780/2e, Soběšice, 644 00 Brno
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Den vzniku členství: 1. ledna 2019
Den zániku členství: 18. února 2019

zapsáno 1. ledna 2019
vymazáno 27. února 2019

člen dozorčí rady:
  MVDr. JAN ČERNÝ, dat. nar. 23. dubna 1959

Kutnohorská 440, 281 63 Kostelec nad Černými lesy
Den vzniku členství: 1. ledna 2019
Den zániku členství: 3. března 2019

zapsáno 1. ledna 2019
vymazáno 22. března 2019

Předseda dozorčí
rady:

  Ing. RADOMÍR LAPČÍK, LL.M., dat. nar. 3. července 1969
Senovážné náměstí 1588/4, Nové Město, 110 00 Praha 1
Den vzniku funkce: 15. března 2019
Den vzniku členství: 4. března 2019

zapsáno 22. března 2019
Místopředseda
dozorčí rady:

  Mgr. KATEŘINA VENCLÍČKOVÁ, dat. nar. 20. ledna 1987
Pardubická 1017, 252 28 Černošice
Den vzniku funkce: 15. března 2019
Den vzniku členství: 19. února 2019

zapsáno 22. března 2019
Člen dozorčí rady:

  Ing. MILAN BEHRO, dat. nar. 3. dubna 1969
Nové sady 446/6, Staré Brno, 602 00 Brno
Den zániku funkce: 24. října 2019
Den vzniku členství: 19. února 2019
Den zániku členství: 24. října 2019

zapsáno 22. března 2019
vymazáno 5. listopadu 2019

člen dozorčí rady:
  Ing. IVAN ŠRAMKO, dat. nar. 3. září 1957

83101 Bratislava, Jeséniova 3462/4A, Slovenská republika
Den zániku funkce: 25. dubna 2020
Den vzniku členství: 29. dubna 2019
Den zániku členství: 25. dubna 2020

zapsáno 6. května 2019
vymazáno 1. prosince 2020

člen dozorčí rady:
  Ing. IVAN ŠRAMKO, dat. nar. 3. září 1957

83101 Bratislava, Jeséniova 3462/4A, Slovenská republika
Den vzniku funkce: 23. listopadu 2020
Den vzniku členství: 23. listopadu 2020

zapsáno 9. března 2021
Počet členů: 3

zapsáno 1. ledna 2019
vymazáno 6. května 2019

4
zapsáno 6. května 2019
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vymazáno 9. března 2021
3

zapsáno 9. března 2021
Základní členský vklad:

Základní členský vklad: 3 500,- Kč
zapsáno 15. srpna 1996

vymazáno 24. února 2004
Základní členský vklad: 30 000,- Kč

zapsáno 24. února 2004
vymazáno 27. dubna 2005

Základní členský vklad: 1 000,- Kč
zapsáno 27. dubna 2005
vymazáno 1. ledna 2019

Akcie:
1 671 181 ks kusová akcie na jméno v zaknihované podobě
Akcie jsou vydány jako kmenové kusové akcie.  Akcie jsou převoditelné s 
předchozím souhlasem představenstva.

zapsáno 1. ledna 2019
Zapisovaný základní
kapitál:

115 500,- Kč

zapsáno 15. srpna 1996
vymazáno 5. dubna 2003

750 000 000,- Kč
zapsáno 18. září 2014

vymazáno 1. ledna 2019
500.000,-Kč

zapsáno 5. dubna 2003
vymazáno 27. dubna 2005

15 000 000,- Kč
zapsáno 27. dubna 2005

vymazáno 13. července 2007
50 000 000,- Kč

zapsáno 13. července 2007
vymazáno 6. ledna 2009

250 000 000,- Kč
zapsáno 6. ledna 2009

vymazáno 18. září 2014
Základní kapitál: 1 100 000 000,- Kč

Splaceno: 100%
zapsáno 1. ledna 2019

vymazáno 9. června 2021
1 671 181 000,- Kč
Splaceno: 100%

zapsáno 9. června 2021
Ostatní skutečnosti:

Na ustavující členské schůzi 15.4.1996 byly přijaty stanovy
družstevní záložny.

zapsáno 15. srpna 1996
Rozhodnutí Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami o udělení
povolení působit jako družstevní záložna podle § 2a z.č.87/1995
Sb.ve znění z.č.100/2000Sb,č.2778/2000, ze dne
29.5.2000,č.j.2778/2000.
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Osvědčení Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami - o
způsobilosti pro výkon člena orgánu družstevní záložny,
č.j.:4274,4376,4860/2000 ze dne 4.9.2000 a č.j.3724,3856/2001 ze
dne 19.7.2001,č.j. 3724,3856,4047/2001 ze dne 10.8.2001( dle §
8a odst.1 a § 2a odst.7 zákona o družstevních záložnách).

zapsáno 5. dubna 2003
vymazáno 13. července 2007

Na Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo se sídlem Zlín, Náměstí Míru 
186, PSČ 76001, IČ 253 07 835 přešlo v důsledku sloučení obchodní jmění 
zaniklého družstva Privátní Peněžní Ústav - úvěrní družstvo, se sídlem Praha 1, 
Senovážné náměstí 1588/4, PSČ 11000, IČ 255 36 991.

zapsáno 25. března 2008
Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo se podřídilo zákonu č. 90/2012 Sb., 
o obchodních korporacích, jako celku postupem podle § 775 odst.5 tohoto 
zákona.

zapsáno 18. září 2014
Obchodní společnost Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo, IČO 
25307835, se sídlem Senovážné náměstí 1375/19, Praha-Nové Město, PSČ 110 
00, změnila právní formu z družstva na akciovou společnost MPU banka a.s., 
IČO 25307835, se sídlem Senovážné náměstí 1375/19, Praha-Nové Město, PSČ 
110 00, a to podle projektu změny právní formy z družstva na akciovou 
společnost ze dne 29.7.2015 ve znění dodatku ze dne 23.9.2015 schváleného 
náhradní členskou schůzí dne 23.9.2015.

zapsáno 1. ledna 2019
Valná hromada společnosti TRINITY BANK a.s. dne 29. 4. 2019 přijala toto 
usnesení:

Valná hromada pověřuje představenstvo ke zvýšení základního kapitálu 
společnosti upisováním nových akcií, nejvýše však o částku 550.000.000,-- Kč 
(slovy: pět set padesát milionů korun českých). Toto pověření se vztahuje na 
kmenové kusové zaknihované akcie na jméno do výše 275.000.000,-- Kč a na 
prioritní kusové zaknihované akcie na jméno až do výše 275.000.000,-- Kč, a 
pověření se uděluje na dobu 5 let. Valná hromada pověřuje představenstvo, aby 
při zvýšení základního kapitálu připustilo možnost splácet emisní kurz akcií 
nepeněžitými vklady. O ocenění nepeněžitého vkladu rozhodne na základě 
posudku znalce dozorčí rada.

zapsáno 22. června 2020
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