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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného

Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl , vložka B 2795

Datum vzniku a zápisu: 18. prosince 2000
Spisová značka: B 2795 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Obchodní firma: CENTROPOL SALES, a.s. v likvidaci
Sídlo: Vaníčkova 1594/1, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem
Identifikační číslo: 264 19 203
Právní forma: Akciová společnost
Předmět podnikání:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán - představenstvo:

Člen představenstva:
  Ing. ALEŠ GRAF, MBA, dat. nar. 27. března 1972

Nová Ves 1369, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
Den vzniku členství: 30. listopadu 2017

člen představenstva:
  Ing. ANTONÍN STŘEDA, dat. nar. 20. března 1977

Liberecká 1433/75, Děčín II-Nové Město, 405 02 Děčín
Den vzniku funkce: 11. července 2019
Den vzniku členství: 11. července 2019

Počet členů: 2
Způsob jednání: Za společnost jedná každý člen představenstva samostatně.

Likvidátor:
Ing. ANTONÍN STŘEDA, dat. nar. 20. března 1977
Liberecká 1433/75, Děčín II-Nové Město, 405 02 Děčín

Dozorčí rada:
Člen dozorčí rady:

  Ing. MARTIN KOLLÁR, MBA, dat. nar. 1. srpna 1967
Bílka 31, 415 01 Bořislav
Den vzniku členství: 30. listopadu 2017

Počet členů: 1
Jediný akcionář:

CENTROPOL HOLDING, a.s., IČ: 250 05 880
Vaníčkova 1594/1, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem

Akcie:
1 000 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 4 000
,- Kč
Omezení převoditelnosti akcií dle článku 5. odst. 2 stanov:
K převodu akcie se vyžaduje předchozí souhlas obou členů představenstva. 
Představenstvo souhlas udělí na základě žádosti akcionáře uvedeného v 
seznamu akcionářů za předpokladu, že žádost obsahuje identifikaci 
zamýšleného nabyvatele a úředně ověřený podpis akcionáře.

Základní kapitál: 4 000 000,- Kč
Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:
Společnost změnila právní formu ze společnosti s ručením
omezeným C 80736 na akciovou společnost: Option One a.s. se
sídlem Praha 7, Holešovice, Dělnická 12/213, IČ: 26
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41 92 03, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze oddíl B,vložka 8125
Valná hromada navrhovatele dne 10.10.2005 schválila usnesení o snížení 
základního kapitálu z důvodu přebytku provozního kapitálu, který má být 
rozdělen mezi akcionáře; tj. částka odpovídající snížení základního kapitálu bude 
rozdělena mezi akcionáře; základní kapitál se snižuje z dosavadní výše 40 000 
000,- Kč o částku 36 000 000,- Kč na částku 4 000 000,- K; snížení základního 
kapitálu se provede snížením jmenovité hodnoty poměrně u  všech dosavadních  
akcií společnosti s tím, že nová jmenovitá hodnota dosavadních akcií bude po 
snížení základního kapitálu činit 4 000 Kč / akcie; snížení jmenovité hodnoty 
akcií se provede vyznačením nižší jmenovité hodnoty na akcii s podpisem člena 
představenstva oprávněného jednat jménem společnosti; představenstvo vyzve 
způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře, 
kteří mají akcie, aby je předložili za účelem vyznačení snížení jejich nové 
jmenovité hodnoty, a to ve lhůtě do 60 dnů ode dne zápisu výše základního 
kapitálu do obchodního rejstříku.
O tomto usnesení valné hromady byl sepsán JUDr. Janem Hofmannem, notářem 
v Praze, notářský zápis ze dne 10.10.2005, N 1372/2005, NZ 1183/2005.
Rozhodnutím valné hromady společnosti Option One a.s., IČ: 26419203, se 
sídlem Křižíkova 237/36A, Praha 8, PSČ 18600, zapsané v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8125, ze dne 8.12.2006, 
bylo rozhodnuto o rozdělení společnosti Option One a.s. odštěpením se 
založením nové společnosti Euphony Czech Republic a.s., se sídlem Křižíkova 
237/36A, Praha 8, PSČ: 186 00. Rozdělením přešla ze společnosti Option One, 
a.s. na společnost Euphony Czech Republic a.s. vyčleněná část jmění 
společnosti Option One a.s., jak je uvedena v projektu rozdělení odštěpením se 
založením nové společnosti schváleném rozhodnutím valné hromady Option One 
a.s. ze dne 8.12.2006 v podobě návrhu, který byl dne 8.11.2006 uložen do sbírky 
listin Městského soudu v Praze. Akcionáři Option One a.s. se stali akcionáři 
Euphony Czech Republic a.s.
Na základě projektu fúze sloučením ze dne 24. 5. 2017 došlo ke sloučení, při 
němž na společnost Ranger Czech Republic a.s., se sídlem Praha 8, Karlín, 
Sokolovská 192/79, IČO 264 19 203, jakožto společnost nástupnickou, přešlo 
jmění zanikající společnosti Ranger Communication Centres a.s., se sídlem 
Praha 8, Karlín, Sokolovská 192/79, PSČ 180 00, IČO 274 33 391.
Společnost CENTROPOL SALES, a.s. byla na základě rozhodnutí jediného 
akcionáře zrušena s likvidací ke dni 11. 10. 2021 a tímto dnem vstoupila do 
likvidace.
Oznámení o vstupu společnosti do likvidace
Obchodní firma: CENTROPOL SALES, a.s. v likvidaci 
Sídlo: Vaníčkova 1594/1, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 
IČO: 26419203
Ing. Antonín Středa, likvidátor společnosti CENTROPOL SALES, a.s. v likvidaci, 
se sídlem Vaníčkova 1594/1, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem, 
IČO 26419203, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v 
Ústí nad Labem v oddílu B a vložce 2795, tímto oznamuje, že na základě 
rozhodnutí jediného akcionáře společnosti CENTROPOL SALES, a.s. ze dne 11. 
10. 2021 byla společnost s účinností ke dni 11. 10. 2021 zrušena a vstoupila k 
tomuto dni do likvidace. Likvidátorem byl jmenován Ing. Antonín Středa, nar. 20. 
března 1977, bytem Liberecká 1433/75, Děčín II-Nové Město, 405 02 Děčín.

Ve smyslu ustanovení § 198 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v 
platném znění, vyzývá tímto likvidátor všechny věřitele společnosti CENTROPOL 
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SALES, a.s. v likvidaci, aby ve lhůtě 3 měsíců a dvou týdnů ode dne zveřejnění 
této výzvy, resp. ve lhůtě 3 měsíců ode dne druhého zveřejnění výzvy v 
obchodním věstníku, přihlásili své pohledávky, které mají vůči společnosti, u 
likvidátora na adrese: CENTROPOL SALES, a.s. v likvidaci, Vaníčkova 1594/1, 
Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem. Věřitelé jsou povinni doložit 
právní důvod pohledávky, na jejichž základě tuto uplatňují.
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