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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 1464

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

1. května 1992
B 1464 vedená u Městského soudu v Praze
Česká pojišťovna a.s.
Praha 1, Spálená 75/16, PSČ 11304
452 72 956
Akciová společnost
1.
Pojišťovací činnost podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v
rozsahu
- pojistných odvětví životních pojištění uvedených v příloze č. 1 k zákonu o
pojišťovnictví, část A bod I, bod II, bod III, bod VI, bod VII a bod IX;
- pojistných odvětví neživotních pojištění uvedených v příloze č. 1 k zákonu o
pojišťovnictví, část B bod 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 a
18.
2. Zajišťovací činnost pro všechny typy zajišťovacích činností dle zákona o
pojišťovnictví.
3. Činnosti související s pojišťovací a zajišťovací činností
- zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s
pojišťovací a zajišťovací činností podle zákona o
pojišťovnictví,
- poradenská činnost související s pojištěním fyzických a
právnických osob podle zákona o pojišťovnictví,
- šetření pojistných událostí prováděné na základě smlouvy s
pojišťovnou podle zákona o pojišťovnictví,
- uplatňování a výkon práv a povinností jménem a na účet České
kanceláře pojistitelů ve smyslu zákona č. 168/1999 Sb., v
platném znění,
- zprostředkování finančních služeb uvedených pod
písm. a) až j):
a) zprostředkování přijímání vkladů a jiných splatných fondů od
veřejnosti, a to i zprostředkování v oblasti stavebního spoření
a penzijního připojištění
b) zprostředkování půjček všech druhů včetně, mezi jiným,
spotřebitelských úvěrů, hypotečních úvěrů, factoring a
financování obchodních transakcí,
c) zprostředkování finančního leasingu
d) zprostředkování všech plateb a peněžních převodů včetně
kreditních a debetních karet, cestovních šeků a bankovních
směnek,
e) zprostředkování záruk a závazků,
f) zprostředkování obchodování a vlastní účet zákazníků na burze
nebo na trhu za hotové nebo jinak s obchodovatelnými nástroji a
finančními aktivy,
g) zprostředkování správy majetkových hodnot jako správy
hotovosti nebo portfolia, všech forem správy kolektivních
investic, správy penzijních fondů, ukládání do úschovy a
svěřenství
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h) zprostředkování platebních a clearingových služeb týkajících
se finančních aktiv, včetně cenných papírů, odvozených produktů
a jiných obchodovatelných nástrojů,
i) poradenské zprostředkování a ostatní pomocné finanční služby
ke všem činnostem uvedeným v bodech a) až h) včetně referencí o
úvěrech a jejich rozboru, výzkumu a poradenské činnosti v
oblasti investic a portfolia, poradenské činnosti v oblasti
akvizic a restrukturalizace a podnikové strategie
j) zprostředkování poskytování a přenosu finančních informací,
zpracování finančních údajů, jakož i příslušného programového
vybavení ze strany poskytovatelů ostatních finančních služeb.
vzdělávací činnost pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory
pojistných událostí
Statutární orgán představenstvo:
člen představenstva:
MARIE KOVÁŘOVÁ, dat. nar. 25. února 1972
Terronská 560/2, Bubeneč, 160 00 Praha 6
Den vzniku členství: 13. září 2013
místopředseda
představenstva:
PETR BOHUMSKÝ, dat. nar. 23. září 1971
Ke kapličce 1500/4, Modřany, 143 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 1. října 2014
Den vzniku členství: 18. září 2013
člen představenstva:
KAREL BLÁHA, dat. nar. 20. února 1976
Bítovská 1213/12, Michle, 140 00 Praha 4
Den vzniku členství: 1. června 2015
člen představenstva:
TOMÁŠ VYSOUDIL, dat. nar. 25. března 1972
Březská 533/24, Radošovice, 251 01 Říčany
Den vzniku členství: 1. července 2015
Předseda
představenstva:
MAREK JANKOVIČ, dat. nar. 24. března 1966
82109 Bratislava, Mliekárenská 16012/13, Slovenská republika
Den vzniku funkce: 7. července 2015
Den vzniku členství: 3. července 2015
člen představenstva:

Počet členů:
Způsob jednání:
Dozorčí rada:
člen dozorčí rady:

Ing. PAVOL PITOŇÁK, MBA, dat. nar. 18. července 1975
81107 Bratislava, Križná 4066/11, Slovenská republika
Den vzniku členství: 20. ledna 2016
6
Společnost zastupují společně vždy alespoň dva členové představenstva.

GIANLUCA COLOCCI, dat. nar. 6. dubna 1967
Terst, Piazza Hortis 7, Italská republika
Den vzniku členství: 1. srpna 2014
člen dozorčí rady:
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GREGOR PILGRAM
U Zvonařky 2536/1d, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Den vzniku členství: 1. října 2014
Předseda dozorčí
rady:
LUCIANO CIRINA, dat. nar. 9. července 1965
Na Míčánce 1914/35, Dejvice, 160 00 Praha 6
Den vzniku funkce: 7. července 2015
Den vzniku členství: 3. července 2015
člen dozorčí rady:

Počet členů:
Jediný akcionář:

MARTIN STURZLBAUM, dat. nar. 11. května 1963
1070 Vídeň, Döblergasse 4/15, Rakouská republika
Den vzniku členství: 13. října 2013
4
CZI Holdings N.V.
1112XN Diemen, Diemerhof 32, Nizozemské království
Registrační číslo: 34245976

Akcie:

Základní kapitál:

40 000 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě
100 000,- Kč
4 000 000 000,- Kč
Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:
U společnosti Česká pojišťovna a.s.,IČ:45272956, se sídlem v Praze 1,Spálená
75/16,PSČ : 11304 došlo k jejímu rozdělení formou odštěpení se současným
založením nové společnosti Home Credit Grand Holding a.s.,se sídlem v Praze
4,Na Pankráci 1658,PSČ:14021,IČ : 27585492 na níž přešla odštěpená část
jmění společnosti Česká pojišťovna a.s.,uvedená v Projektu
rozdělení.Společnost Home Credit Grand Holding a.s. je vedena v obchodním
rejstříku u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložce 10997
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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