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Krajský soud v Brně rozhodl vyšší soudní úřednicí 1renou Ventovou
v právní věci navrhovatele: oDEON FÍRM sERVÍs a.s. se síd1em
Brno, Josefská 425/25, Psč 602 00, identifikační číslo 634 86 725
o návrhu na zápis změny do obchodního rejstřiku t a k t o :

T. V obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v tsrně
v oddílu B, vložce ěislo t782

se vymazává

Obchodni firma: ODEON FIRM SERVTS a.s.

s e z ap i s u j e

obchodní firma: oDEoN a.s.

Den zápísu změny: 01. oI.201.1 pokud nenabude právni mocí později

ÍI. Žaaný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení..

odůvodnění

Písemnému vyhotovení usnesení, kterým se zce}a vyhovuje
návrhu jemuŽ nilao neodporoval, nemusí obsahovat odůvodnění
( s 169 odst. 2 o. s. ř. )

, Soud rozhodl'v souladu s ust. s 146 odst. ]- o.s.ř. o tom, Že

Žádný z účast.niků řízeni nemá právo na náhradu nák}adů řízenL
když nebyly zjíštěny žádné okolnosti připadu' které by
odůvodňoval1t přiznání náhrady nákladů.

P o u č e n i: Proti tomuto usnesení lze podat odvoIání do
patnácti dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu
v olomouci prostřednictvím soudu podepsaného.

V Brně dne 9.prosince 70L0

Irena Ventová' v.r.
vyšši soudní úřednice

Za správnoSt vyhotoveni: Věra Vosmeková



ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

ověřuji pod pořadovým číslem 14406166-8798-101217093408, že tento dokument v listinné

podobě, ktery vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 1

listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotwzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v
dokumentu ajejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zptávě byl podepsan zaručeným elektroniclým podpisem

zalozeňym na kvalifikovaném certiÍikátu vydaném akreditovaným pos$rtovatelem certifikačních

služeb a platrrost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne |7,12.2010 v 09:34:18.

Zaruč,ený.elektronicky podpis byl shledan platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti

kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných
certifikátu vydarrému k datu |7.12.2010 08:33:46.

Úaaie o zaručeném elektronickém podpisu:
Čistó t.uutifikovaného certifikátu 10 lc 83, kvalifikovaný certifikat by! vydan akreditovartýg

poslqrtovďelem certifikačních služeb PostSignum Q-ualified CA 2, Ceská pošta, s.p. IIC
h15$aq pro podepísující osobu (gznačující osobu) Věra Vosmeková, zapisovatelka, výkon'

229|,Čn. rra;slqý soud v Brně Í|C 00215724l.

Úaaje o časovém razítku:
oatum ačas t4.|2.2010 |3z36:29,číslo kvalifikovaného časového razítka0F E9 57, kvalifikované

časové ruzitko b1o vydano akreditwaným pos$rtovatelem certiťrkačních služeb PostSignum

Qualified CAz, Ceská pošta, s.p. [IC 471Í4983|.

Subjekt, ktery autorizovanou konverzi dokumentu provedl:
rL]Dr. Kostřicová Vladimíra - notďka

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

4 40 6| 66 -87 9 8.l0 12Í7 09340 8

PoauÍmka:

Kontrolu této ověřovací doložley lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem unožňujícím dúlkoý

přístup na adrese haps :/t7uww. czechp.o inL cďoveruvacido lozJE,
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