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Obchodní .firma-; CTP Invest, spol, s r,o.«wmm9m--
Identifikační číslo: 261 66 453
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Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání:

“ koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, vyjma
činností uvedených v příl.1-3 zákona č. 455/91 Sb.
- organizováni společenských akcí, školení a seminářů
- výroba obrazovek, vyjma činností uvedených v příloze č.2 zákona
č. 455/1991 Sb.
- poskytování software
- realitní činnost
- zprostředkování, zaměstnání
- projektováni elektrických zařízení
- zprostředkování obchodu a služeb
- výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo
společenských Věd ' • • ^%■. ■ -W,. '3-
- služby v oblasti administrativní správyhospodářské povahy ’ * ^

- činnost podnikatelských, finančních, organizačních
a ekonomických poradců
- pronájem a půjčování věcí movitých
- reklamní činnost ve výstavbě
- projektová činnost ve výstavbě
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- provozování čerpací stanic s pohonnými hmotami
- správa a'údržba nemovitostí
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování
jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz
nemovitostí, bytů a nebytových prostor

a služby organizačně
.■r::

Statutární orgán i

jedn

Každý jednatel jedná a podepisuje jménem společnosti ve všech
věcech samostatně. Každý jednatel jménem společnosti podepisuje
tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti, nebo
otisku razítka obsahujícímu obchodní firmu společnosti, připojí
svůj podpis.
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Prokura:

Prokurista je oprávněn ke všem právním úkonům souvisejícím
s provozem podniku, včetně zcizování a zatěžování nemovitostí.

Společníci:

Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí
Praha 2, Na Poříčním právu 1/376, PSČ 128 00
Identifikační číslo: 005 51 023
Vklad: 96 000,- Kč
Splaceno: 100 %
Obchodní podíl: 0,Q01%

■

CTP Products B.v.
9641 HK Veendam, Van Stolbergweg 197
Nizozemské království
Vklad: 1 904 000,- Kč
Splaceno: 100 %
Obchodní podíl: 0,019%
Zástavní právo: Obchodní podíl společnosti CTP Products

B.V. je zastaven ve prospěch IMMORENT BANK GMBH,
společnosti založené a existující podle práva Rakouské
republiky, se sídlem Windmúhlgasse 22-24, PSČ 1060,
Vídeň, Rakousko, k zajištění pohledávek ze smlouvy
o úvěru uzavřené dne 30. ledna 2009 mezi, mimo jiné,
IMMORENT BANK GMBH jako věřitelem, agentem pro
zajištění a mandátovým hlavním aranžérem a společností
CTP Property N.V., jako dlužníkem.
Datum zápisu zástavního práva: 5.května 2009

Finspel B.V.
9641 HK Veendam, Van Stolbergweg 197
Nizozemské království
Vklad: 5 000 000 000,- Kč
Splaceno: 100 %
Obchodní podíl: 49,99
V souladu s ust. § 69a odst. 4 obchodního zákoníku přechází
k obchodnímu podílu společníka Finspel B.V. v nástupnické
společnosti Multidisplay s.r.o. (po změně obchodní firmy
CTP Invest spol. s r.o.) zástavní právo zřízené smlouvou
o zastavení obchodního podílu ze dne 17.1.2007 ve prospěch
zástavního věřitele Česká spořitelna, a.s., IČ 452 44 782,
se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, pro
pohledávku EUR 75,000.000,— s příslušenstvím založenou
smlouvou č. 3906/06/LCD a budoucí pohledávky od 17.1.2007
do 31.12.2013 do celkové výši EUR 250,000.000,--.

Multivest B.V.
9641 Veendam, Van Stolbergwerg 197
Nizozemské království
Vklad: 5 000 000 000,- Kč

/
Údaje platné ke dni: 08.09.2010 6:00 Strana: 2/3yi'Uí

M



r '■, g. oddíl C, vložka 15647

■t W

. t
Splaceno: 100 %
Obchodní podíl: 49,99%
Zástavní právo: V souladu s ust. § 69a odst. 4 obchodního 

zákoníku přechází k obchodnímu podílu společníka 
Multivest B.V. v nástupnické společnosti Multidisplay 

(po změně obchodní firmy CTP Invest, spol.

•'

i
a

s.r.o
s r.o.) zástavní právo zřízené smlouvou o zastaveni 
obchodního podílu ze dne 17.1.2007 ve prospěch 
zástavního věřitele Česká spořitelna, a.s., IČ 452 44 
782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, 
pro pohledávku EUR 75,000.000,-- s příslušenstvím 
založenou smlouvou č. 3906/06/LCD a budoucí pohledávky 
od 17.1.2007 do 31.12.2013 do celkové výši EUR 
250,000.000, — .
Datum zápisu zástavního práva: 25.června 2008

Základní kapitál: 10 002 000 000,- Kč 

Ostatní skutečnosti:

- Na společnost Multidisplay s.r.o. (po změně obchodní firmy CTP 
Invest, spol. s r.o.) se sídlem Humpolec, Central Trade Park Dl 
1571, PSČ 396 01, IČ 261 66 453, jako nástupnickou společnost, 
přešlo na základě smlouvy o fázi sloučením ze dne 10.12.2007 
s rozhodným dnem sloučení 2.4.2007 jmění společnosti CTP Invest, 
spol. s r.o. se sídlem Humpolec, Central Trade Park Dl 1571, PSČ 
396 01, IČ 261 05 586, dosud zapsané v obchodním rejstříku 
vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu C vložce 
14 279, jako zanikající společnosti.
Společnost Multidisplay s.r.o. (po změně obchodní firmy CTP 
Invest, spol. s r.o.) se sídlem Humpolec, Central Trade Park Dl 
1571, PSČ 396 01, IČ 261 66 453 je podle smlouvy o fúzi sloučením 
ze dne 10.12.2007 s rozhodným dnem sloučení 2.4.2007 univerzálním 
právním nástupcem bez likvidace zrušené a zaniklé společnosti CTP 
Invest, spol. s r.o. se sídlem Humpolec, Central Trade Park Dl 
1571, PSČ 396 01, IČ 261 05 586, dosud zapsané v obchodním 
rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu 
C vložce 14 279.

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje 

Krajský soud v Českých Budějovicích
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Obchodní rejstřík

Ověřuii pod pořadovým číslem 601273_004199/I2, že tato listina,
vznikla převedením výstupu platných údajů z informačního systému veřej r.»
správv z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 3 listu,
se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejná
správy v elektronické podob©.

k te ra

dne 08.09.2010 v 17:34Brno 27
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VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

prokazující stav evidovaný k datu 10.09.2010 07:27:18

Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Územní řízení, č.j.: xxxx pro Město Brno

' ' ' Obec: 582786 Brno
• ■■■

■ List vlastnictví: 10001

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

l
•- V

'-J Okres: C20642 Brno-město 

,<at. území : 611263 Černovice

••
A Vlastník, jiný oprávněný r- Identifikátor Podíl
Vlastnické právo ._ t

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1 
město, 601 67 "v' i:- . V

, Brno- 44992785

ČÁSTEČNÝ VÝPIS

B Nemovitosti 
■ Pozemky 

Parcela Výměra[m2] Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany

452336 ostatní plocha 
5862 ostatní plocha

208 zastavěná plocha a 
nádvoří

50 zastavěná plocha a 
nádvoří

4306 ostatní plocha 
27 ostatní plocha 

4746 ostatní plocha 
11210 ostatní plooha 

590 ostatní plocha 
50 zastavěná plocha a 

nádvoří

50 zastavěná plocha a 
nádvoří

1285 ostatní plocha 
17211 ostatní plocha

2828/1

2828/92

2828/93

jiná plocha 
jiná plocha

2828/94

2839/7

2840

2842

2843/1

2843/2

2843/3

jiná plocha 
jiná plocha 
jiná plocha 
jiná plocha 
jiná plocha

2843/4

2843/5

2844/1
jiná plocha

ostatní
komunikace

ostatní
komunikace

ostatní
komunikace

2844/2 1024 ostatní plocha

2844/3 1024 ostatní plocha

38 zastavěná plocha a 
nádvoří

62786 ostatní plocha

2845

2846 jiná plooha

Stavby 
Typ stavby
Část obce, č, budovy Způsob využití Způsob ochrany Na parcele
bez čp/če 
bez 6p/5e 
bez čp/če 
bez čp/Če 
bez čp/če

jiná st. 
jiná st. 
jiná st. 
jiná st. 
jiná st.

2828/93
2828/94
2843/3
2843/4
2845

B1 Jiná práva - Bez zápisu

C Omezení vlastnického práva - Bez zápisu

1 D Jiné zápisy - Bez zápisu

E Nabývací tituly a jiné podklady zápisu

nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR 
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, kód: 702.

strana 1

/


