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Výpis
z , vedenéhoobchodního rejstříku

Městským soudem v Praze
oddíl , vložka B 4494

Datum vzniku a zápisu: 13. ledna 1997
Spisová značka: B 4494 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma: Lagardere Travel Retail, a.s.
Sídlo: Beroun - Beroun 2 - město, Náměstí Marie Poštové 854, PSČ 26601
Identifikační číslo: 250 99 167
Právní forma: Akciová společnost
Předmět podnikání:

hostinská činnost
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
pekařství, cukrářství
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Statutární orgán - představenstvo:
člen představenstva:

  LUC MANSION, dat. nar. 19. června 1966
75007 Paříž, 227 Bd St Germain, Francouzská republika
Den vzniku členství: 11. prosince 2017

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná člen představenstva samostatně.
Prokura:

Ing. RICHARD PROCHÁZKA, dat. nar. 29. května 1968
Pražská 1470/18b, Hostivař, 102 00 Praha 10
Prokurista je oprávněn ke všem právním jednáním, k nimž dochází při provozu 
obchodního závodu Společnosti (např. uzavírání kupních a nájemních smluv), s 
výjimkou nabývání a pozbývání účasti v jiných společnostech a právních jednání 
spočívajících v uzavření, změně nebo doplnění jakékoliv smlouvy o koupi nebo 
prodeji investičního majetku za protiplnění placené Společnosti nebo Společností 
přesahující částku 150.000 EUR (nebo odpovídající ekvivalent v jiné cizí měně či 
českých korunách). Veškerá právní jednání, která jdou nad rámec rozsahu 
prokury, vyžadují předchozí souhlas představenstva Společnosti.

Prokurista není oprávněn zcizovat a zatěžovat nemovitosti, s výjimkou nájemních 
smluv na nemovitosti, které je prokurista oprávněn uzavírat, měnit, ukončovat a 
činit v jejich souvislosti veškeré úkony.

Je-li udělena prokura více osobám, jednají alespoň dva prokuristé společně.
Je- li udělena prokura více osobám, jednají za společnost alespoň dva prokuristé 
společně.

Dozorčí rada:
člen dozorčí rady:

  FREDERIC CHEVALIER, dat. nar. 22. dubna 1976
Paříž, 60 rue Lecourbe- 75015, Francouzská republika
Den vzniku členství: 20. září 2017

Jediný akcionář:
LAGARDERE TRAVEL RETAIL
75008 Paříž, 52 avenue Hoche, Francouzská republika
Registrační číslo: 330814732 R.C.S. Paris
Právní forma: zjednodušená akciová společnost



oddíl B, vložka 4494

Údaje platné ke dni: 18. července 2019 03:36 2/2

Akcie:
150 000 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité
hodnotě 1 000,- Kč
základní druh akcií dle stanov

Základní kapitál: 150 000 000,- Kč
Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:
Část podniku společnosti HDS Retail Czech Republic, a.s., spočívající v souhrnu 
hmotných složek jakož i osobních a nehmotných složek podnikání užívaných 
nebo určených výhradně nebo převážně k provozování části sítě kaváren Costa 
Coffee v České republice byla převedena na základě smlouvy ze dne 13. února 
2012 na nabyvatele Best Coffe s.r.o., IČ: 27607968, Praha 1, Václavské náměstí 
794/38, PSČ 110 00 Česká republika.
Společnost HDS Retail Czech Republic, a.s. byla sloučena se zanikající 
psolečností First European Enterprise s.r.o., se sídlem Praha 5, Lahovice, 
Strakonická 120, PSČ 159 00, IČ: 257 35 039.
V souvislosti se sloučením přešlo na společnost HDS Retail Czech Republic, a.s. 
jmění zanikající společnosti First European Enterprise s.r.o.
Počet členů statutárního orgánu: 1
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 
5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
Společnost byla sloučena se zanikajícími společnostmi Best Coffee s.r.o., se 
sídlem Praha 1, Václavské náměstí 794/38, PSČ 110 00, IČO 27607968, 
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 
118543 a Lagardere Food Services, a.s., se sídlem Praha 6 - Ruzyně, Aviatická 
1017/2, PSČ 161 00, IČO 25058282, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 4101. Na společnost přešlo jmění 
zanikajících společností Best Coffee s.r.o. a Lagardere Food Services, a.s.
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