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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného

Městským soudem v Praze
oddíl , vložka B 16336

Datum vzniku a zápisu: 16. července 2010
Spisová značka: B 16336 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma: DELTA ADVISORY a.s.
Sídlo: U Mlýnského kanálu 699/16, Karlín, 186 00 Praha 8
Identifikační číslo: 247 09 867
Právní forma: Akciová společnost
Předmět podnikání:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona s 
následujícími obory činností: 
- Zprostředkování obchodu a služeb
- Velkoobchod a maloobchod
- Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, 
zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
- Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
- Pronájem a půjčování věci movitých
- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
- Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
- Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
povolení ke zprostředkování zaměstnání na území České republiky: občanům 
ČR a jejich rodinným příslušníkům a občanům států EU/EHP a jejich rodinným 
příslušníkům, pro všechny druhy prací ve všech oborech, podle ust. § 14 odst. 1 
písm. a) a c) zákona o zaměstnanosti

Správní rada:
Člen správní rady:

  PETR MATUŠ, dat. nar. 23. června 1978
Dražice 31, 294 71 Benátky nad Jizerou
Den vzniku členství: 31. července 2021

Počet členů: 1
Způsob jednání: Společnost zastupuje člen správní rady samostatně.

Jediný akcionář:
PETR MATUŠ, dat. nar. 23. června 1978
Dražice 31, 294 71 Benátky nad Jizerou

Akcie:
40 ks akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 50 000,- Kč

Základní kapitál: 2 000 000,- Kč
Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:
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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