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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného

Městským soudem v Praze
oddíl , vložka B 24824

Datum vzniku a zápisu: 24. října 2019
Spisová značka: B 24824 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma: ZDR Investments Public SICAV a.s.
Sídlo: Jungmannova 750/34, Nové Město, 110 00 Praha 1
Identifikační číslo: 086 31 000
Právní forma: Akciová společnost
Předmět podnikání:

Shromažďování peněžních prostředků od veřejnosti vydáváním akcií a společné 
investování shromážděných peněžních prostředků na základě určené investiční 
strategie na principu rozložení rizika ve prospěch vlastníků těchto akcií, a dále 
spravování tohoto majetku.

Statutární orgán - představenstvo:
  Conseq Funds investiční společnost, a.s., IČ: 248 37 202

Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 11005
Den vzniku funkce: 1. dubna 2021
Den vzniku členství: 1. dubna 2021

při výkonu funkce
zastupuje:

Ing. JAN VEDRAL, dat. nar. 13. března 1967
Revoluční 1403/28, Nové Město, 110 00 Praha 1

Počet členů: 1
Způsob jednání: Společnost zastupuje představenstvo, které zastupuje kterýkoli pověřený 

zmocněnec samostatně.
Prokura:

PETR NEMERÁD, dat. nar. 19. září 1989
Sekaninova 1102/66, Nusle, 128 00 Praha 2
Prokurista je zmocněn ke všem právním jednáním, k nimž dochází při činnosti 
podfondů vytvořených společností.
Prokurista je oprávněn zcizovat nebo zatěžovat nemovité věci, které jsou 
součástí majetku těchto podfondů.
Prokurista se podepisuje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis 
a údaj označující prokuru.
Zároveň připojí údaj označující podfond, ke kterému se jednání vztahuje.

Dozorčí rada:
člen dozorčí rady:

  ROMAN LATUSKE, dat. nar. 24. září 1973
V Kopci 320, Chlomek, 252 06 Petrov
Den vzniku funkce: 24. října 2019
Den vzniku členství: 24. října 2019

člen dozorčí rady:
  JUDr. TOMÁŠ PRÁZDNÝ, dat. nar. 29. srpna 1987

Pod Kotlářkou 1152/5, Košíře, 150 00 Praha 5
Den vzniku funkce: 24. října 2019
Den vzniku členství: 24. října 2019

předseda dozorčí
rady:

  JUDr. ZDENĚK PRÁZDNÝ, dat. nar. 18. dubna 1960
Ohradní 1353/33, Michle, 140 00 Praha 4
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Den vzniku funkce: 24. října 2019
Den vzniku členství: 24. října 2019

člen dozorčí rady:
  Mgr. RADEK HLADKÝ, dat. nar. 16. dubna 1976

Šlechtitelská 992, Klánovice, 190 14 Praha 9
Den vzniku funkce: 26. října 2021
Den vzniku členství: 26. října 2021

Počet členů: 4
Akcie:

20 ks kusová akcie na jméno v listinné podobě
Zakladatelské kusové akcie na jméno. Převoditelnost těchto zakladatelských 
akcií je dle stanov omezena v případě jejich převodu na třetí osobu předkupním 
právem ostatních vlastníků zakladatelských akcií.

Základní kapitál: Dvacet korun českých.
Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:
Společnost může vytvářet podfondy v souladu se zákonem o investičních 
společnostech a investičních fondech a v souladu se stanovami.
Společnost bude vydávat investiční akcie k jednotlivým podfondům v souladu se 
stanovami a zákonem o investičních společnostech a investičních fondech.
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