ZAKLADATELSKÁ SMLOUVA
ČESKÉ ASOCIACE
PETROLEJÁŘSKÉHO PRŮMYSLU A OBCHODU
__________________________________________________________

Preambule
My, zástupci níže podepsaných firem,
vedeni snahou pomoci rychlejšímu rozvoji českého
petrolejářského průmyslu a obchodu, vědouce, že nás
spojuje řada hospodářských zájmů, vycházejíce z nutnosti
vytvářet u české veřejnosti pozitivní image petrolejářského
průmyslu a obchodu a prohlubovat ve veřejnosti
i u vládních a nevládních orgánů a organizací nezkreslené
chápání našich cílů, jakož i usilujíce
o hospodářskou prosperitu daného odvětví
a ochranu a prosazování našich obecných, etických
a hospodářských zájmů
usnesli jsme se
založit dnešního dne
Českou asociaci petrolejářského průmyslu a obchodu.

čl. I
Jako členové České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (dále jen
Asociace) se zavazujeme každý podle svých možností a schopností v dobré víře
a při zachování všech etických a právních norem, jakož i dobrých mravů
hospodářské soutěže podporovat činnost této Asociace.
čl. II
Tato Asociace nesleduje a nebude sledovat žádné politické nebo ideologické cíle; její
podnikatelská činnost je vyloučena.
čl. III
Předmět Asociace, podmínky vzniku a zániku členství, její orgány a další náležitosti
v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku určí stanovy Asociace,
případně další asociační normy.
čl. IV
Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu zakládajícími členy.
čl. V
Tato smlouva je dána ve třech vyhotoveních, dvě v jazyce českém a jedno v jazyce
anglickém. Každý výtisk má povahu originálu a všechny mají stejnou platnost. Jeden
výtisk v českém jazyce je určen pro registraci Asociace, zbylé výtisky budou uloženy
v sekretariátu Asociace.
Pro text této smlouvy je v případě rozporu rozhodující znění v českém jazyce.
Na důkaz toho, že se všechny strany dohodly na tom, že tato smlouva nabude
platnosti k níže uvedenému datu, připojují níže uvedení jménem svých firem své
podpisy.

V Praze dne 24. listopadu 1992

Zakladatelskou smlouvu podepsaly:
AGIP Československo a.s.
ARAL ČSFR spol. s r.o.
AVIA EIGL ČSFR a.s.
BP Oil Československo spol. s r.o.
Benzina s.p.
Chemapol a.s.
Chemopetrol s.p.
DU PONT – CONOCO – CS spol. s r.o.
ESSO Czechoslovakia spol. s r.o.
Kaučuk s.p.
Koramo s.p.
Mobil Oil, ČSFR spol. s r.o.
ÖMV ČSFR spol. s r.o.
Paramo s.p.
Shell Czechoslovakia a.s.
TOTAL Československo spol. s r.o.
Tamoil ČSFR/Tempo spol. s r.o.

