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UsNEsENÍ
Městsky soud v Praze rozhodl vy¹ ¹ í  soudní  ú řednicí  Lenkou Svojanovskou v právní  věci

navrhovatelů : a) MUDr. MARKETA HAVLOaCOVÁ
sí dlem Hógerova 1098/11, Hluboč epy, 152 00 Praha 5

b)MUDr. RADOVANVLK
sí dlem Ma¹ atova l664/4a,Kunratice, 148 00 Praha4
c) MUDr. pAvEL BOČ EK
sí dlem Rudní kovská$4, Dolní  Poč ernice, D0 tzPraha 9

o návrhu_ na zápis Pupendo, nadač ní  fond, Rudní kovská 84, Dolní  Poč ernice, 19O 12
Praha 9, do nadač ní ho iejstří ku

takto:

V nadaČ ní m rejstří ku vedené m u Městské ho soudu v Pruzev oddí lu N, vlo¾ ce č í slo 7924

se zapisuje
Spisová znač ka
N 1924 vedená u Městské ho soudu v Pruze

Název
Pupendo, nadač ní  fond

Sí dlo
Rudní kovská 84, Dolní  Poč ernice, L7O LzPraha 9

Identifikač ní  č í slo
10708031

právní  forma
Nadač ní  fond

ú č el nadač ní ho fondu
Zlep© ení  povědomí  veřejnosti o mo¾ nostech odběru a uchovávání  pupeč ní kové  krve a Ří ně
PuPeČ ní ku pro lé č ebné  Pouzití  avya¾ ití pupeč ní kové  krve a tkí í ně |uileč ní ku k lé č bě.

Správní  rada
předseda správní  rady
MUDr. PAVEL BOČ EK, dat. nar, 27. ří ina 1960, r.č . 601027 / 0486
Rudní kovská 84, Dolní  Poč ernice, L9O lzPraha9
Den vzniku funkce: Dnem nabytí  právní  moci
Den vzniku č lenswí : Dnem na6ytť právní  moci
č len správní  rady
MUĎr. uanť É ra HAvLoy{CovÁ iJat. nar. L2. ledna 19 61, r.č . 615 L t2/ 0668
Hógerova 1098/11, Hluboč epy, 152 00 Praha 5
Den vzniku č lenswí : Dnem n'abytí  právní  moci

č len správní rady
MUDr. RADOVAN VLK dat. nar. 2. Wětna í 972, r.č . 720502/ 010S
Mďatova l664/4a,Kunratice, 148 00 Praha4
Den vzniku č lenswí : Dnem nabytí právní moci
poč et č lenů

Shodu s prvopisem poť vrzuje Denisa Volfová
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Způ sob jednání
Z^ nld^Č ,n:,Í :ond a,jelro jrlré ne rn je dná a podepisuje předsec{a správrrí  rady samostatně nebo jí rrr
Povereny cle n sPravt]l rady.

Zakladatel
MUDr. PAVEL BOČ EK, dat. nar. 27. ří ina 1960, r.č , 601027/0486
Rudní kovská 84, DoIní  Poč ernice, I90lzPraha9
Vklad;6 000,- Kč
Splaceno: 100%

MUDr. MARKÉ TA HAVLOViCOVÁ, dat, nar, tZ.ledna 1961
_H.ógerova 1098/1 1, Hluboč epy,152 00 Praha 5
Vklad; není
Splaceno: rrení

MUDr. RADOVAN VLK, dat. nar.2,Wětna t?72
Ma¹ atova 1664/4a,Kunratice, 148 00 Praha4
Vklad: není
Splaceno: není

Revizor
HANA © PPSOVÁ, dat. nar. 30. května 1963,r.č .635530/0600
č .p. 29,285 2l Zbraslavice
Den vzniku funkce: Dnem nabytí  právní  moci

Den zápisu: Dnem nabytí  právní  moci
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Lenka Svojanovská v. r,
ly¹ ¹ í  soudní  ú ředrrice

}-_ §i

Shodu s prvopisem porwzuje Denisa Volfová
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Fouč eni:
Proti tomuto usnesení  lze podat odvolání  do pacnácti dnů  ode dne jeho doruč ení  k Vrchní mu
sou du v P raze p rostřed nictvim n adepsané ho,ouhu,

Praha 26.března202I


