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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného

Městským soudem v Praze
oddíl , vložka B 6194

Datum vzniku a zápisu: 20. října 1999
Spisová značka: B 6194 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma: NORANET-CZ, a.s.
Sídlo: Jihlavská 612/20, Michle, 140 00 Praha 4
Identifikační číslo: 261 21 875
Právní forma: Akciová společnost
Předmět podnikání:

Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a 
telekomunikačních zařízení
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Správní rada:
člen správní rady:

  Ing. ŠTĚPÁN BRAJKO, dat. nar. 9. června 1956
č.p. 183, 251 68 Kostelec u Křížků
Den vzniku funkce: 4. září 2014
Den vzniku členství: 4. září 2014

Počet členů: 1
Způsob jednání: Člen správní rady zastupuje společnost samostatně.

Jediný akcionář:
Ing. ŠTĚPÁN BRAJKO, dat. nar. 9. června 1956
č.p. 183, 251 68 Kostelec u Křížků

Akcie:
15 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,-
Kč
5 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,-
Kč

Základní kapitál: 2 000 000,- Kč
Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
Společnost byla založena bez výzvy k upisování akcií.
V důsledku procesu rozdělení společnosti NORANET-CZ, a.s., identifikační číslo 
26121875, se sídlem Jihlavská 612/20, Michle, 140 00 Praha 4, zapsané v 
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6194, 
jakožto rozdělované společnosti formou odštěpení se vznikem nové  společnosti, 
přešla na nově vzniklou  společnost  cheapernet s.r.o., se sídlem Světická 
1114/6, Strašnice, 100 00 Praha 10, jakožto nástupnickou  společnost, část 
jmění NORANET-CZ, a.s., specifikovaná v projektu rozdělení formou odštěpení 
se vznikem nové společnosti ze dne 29.01.2019.
Jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodl dne 26.01.2021 o zvýšení 
základního kapitálu o částku 500.000,-- Kč upsáním nových akcií s tím, že se 
nepřipouští upisování akcií nad ani pod navrhovanou částku zvýšení základního 
kapitálu, úpisem 5 ks nových kmenových akcií na jméno, vydaných v listinné 
podobě o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč. každá.Emisní kurs nových akcií bude 
splacen peněžitými vklady. Emisní kurz každé nové akcie odpovídá (se rovná) 
její jmenovité hodnotě. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního 
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práva akcionáře podle § 484 ZOK, budou všechny nabídnuty jedinému akcionáři. 
Akcie, ani jejich část, nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 - 
§ 483 ZOK. Lhůta pro upsání všech nových akcií akcionářem společnosti je 14 
(čtrnáct) dnů od zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního 
rejstříku. Emisní kurz každé nové akcie činí 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc 
korun českých) a odpovídá (se rovná) její jmenovité hodnotě. 
Všechny peněžité vklady odpovídající celému emisnímu kurzu upsaných nových 
akcií je upisovatel povinen uhradit ve lhůtě do 60 (slovy: šedesáti) dnů ode dne 
uzavření smlouvy o upsání akcií mezi akcionářem a společností, nejpozději však 
do okamžiku podání návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do 
obchodního rejstříku, na účet č. 579028263/0300.
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