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Výpis
z , vedenéhoobchodního rejstříku

Městským soudem v Praze
oddíl , vložka B 2740

Datum vzniku a zápisu: 22. září 1994
Spisová značka: B 2740 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma: ERGO pojišťovna, a.s.
Sídlo: Vyskočilova 1481/4, Michle, 140 00 Praha 4
Identifikační číslo: 618 58 714
Právní forma: Akciová společnost
Předmět podnikání:

pojišťovací činnost ve smyslu § 3 odst. 1 písm. f) zák. č. 277/2009 Sb. o 
pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (Zákon o pojišťovnictví) v rozsahu 
pojistných odvětví životních pojištění uvedených v části A, bodech I a III přílohy 
č. 1 k Zákonu o pojišťovnictví, a
v rozsahu pojistných odvětví neživotních pojištění uvedených v části B, bodech 
1, 2, 7, 8, 9, 10 b) a c), 13, 14 a), 16 j) a h) a 18 přílohy č. 1 k Zákonu o 
pojišťovnictví; činnosti přímo vyplývající z povolené pojišťovací činnosti ve 
smyslu § 3 odst. 1 písm. f) Zákona o pojišťovnictví: zprostředkovatelská činnost 
prováděná v souvislosti s pojišťovací činností podle Zákona o pojišťovnictví, 
poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob podle 
Zákona o pojišťovnictví, šetření pojistných událostí, vzdělávací činnost v oblasti 
pojišťovnictví a v oblasti jiných finančních služeb, další činnosti přímo vyplývající 
z povolené pojišťovací činnosti.

Statutární orgán - představenstvo:
člen představenstva:

  Ing. JANA JENŠOVÁ, dat. nar. 16. září 1973
Kolejní 429/1, Dejvice, 160 00 Praha 6
Den vzniku členství: 30. dubna 2010

předseda
představenstva:

  HARALD LONDER, dat. nar. 21. června 1963
Feuerwehrstraße 7, 2333 Leopoldsdorf bei Wien, Rakouská republika
Den vzniku funkce: 1. září 2014
Den vzniku členství: 1. září 2014

člen představenstva:
  PAVEL ŠURANSKÝ, dat. nar. 27. ledna 1973

Klausova 1443/30, Stodůlky, 155 00 Praha 5
Den vzniku členství: 1. září 2015

Počet členů: 3
Způsob jednání: Za společnost jednají dva členové představenstva společně.

Prokura:
JIŘÍ MADĚRA, dat. nar. 30. července 1982
č.p. 119, 294 79 Kropáčova Vrutice
JIŘÍ MIKA, dat. nar. 2. února 1973
Hlavní 2536/139, Záběhlice, 141 00 Praha 4
Oba prokuristé zastupují společnost společně.

Dozorčí rada:
člen dozorčí rady:

  JOSEF KREITERLING, dat. nar. 12. května 1969



oddíl B, vložka 2740

Údaje platné ke dni: 3. ledna 2018 06:27 2/2

1100 Vídeň, Steinschötelgasse 12a, Rakouská republika
Den vzniku členství: 1. listopadu 2014

předseda dozorčí
rady:

  THOMAS SCHÖLLKOPF, dat. nar. 10. února 1958
40239 Düsseldorf D-70469, Sybelstraße 9, Spolková republika Německo
Den vzniku funkce: 1. května 2015
Den vzniku členství: 1. května 2015

člen dozorčí rady:
  NORBERT ARINGER, dat. nar. 15. prosince 1961

1170 Vídeň, Güpferlingstraße 37/22, Rakouská republika
Den vzniku členství: 1. června 2015

člen dozorčí rady:
  GERNOT DAUMANN, dat. nar. 4. července 1960

č.p. 16, 378 42 Kamenný Malíkov
Den vzniku členství: 25. října 2017

Počet členů: 4
Akcie:

216 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč
v zaknihované podobě
2 879 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 
10 000,- Kč
3 000 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč
akcie budou vydány v zaknihované podobě
4 205 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 
10 000,- Kč

Základní kapitál: 316 840 000,- Kč
Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:
Akciová společnost byla založena bez výzvy k upisování
akcií jednorázovým složením celého základního jmění.
valná hromada konaná dne 28.5.1997 schválila nové znění stanov
společnosti, které nahradilo dosud platné stanovy
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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