to w,.ipis elektronicky
inovaného poskytovatel

podepsal ''Krajskf soud v Hradci Králové [IČ 002].5716]'' dne 27.3.2oa9 v 9:29:03 Pro zákonem
e ověŤeného vystupu (rnÍtisku) z obcbodního rejstŤíku.
EPVid:t1fjo89au6ha1s0jér

vypis
z obchodrrího re j stŤíku , vedeného
Krajskym soudem v Hradci Králové
oddíl c, vložka 9202
Datum zápisu:
Obchodni

f irna.'

3.prosínce

SPEDITION ttND HANDEL VAlf DER WOLF spol.

Sid]-o: .Iiěín,

Dělnická

Identifikačni

čisfo:

Právn1

SpoJ.eěnost

forna;

1991
s r.o.

1055, Psč 506 01
150 57 7L2
s ruěením

omezenym

PŤeďnět podnikáni:
(kromě
Koupě zboží za riěelem jeho dalšího prodeje
a Prodej
ěínností uvedenych v pŤílohách ě. 1 až 3 zák. ě. 455/9L Sb. ,
které by svou Povahou mohly spIĎovat
charakter
této kategor.
obchodní živnosti)
motorová doprava.
Silníění
zboží.
Skladování
Zasilatels
tví
Provozování
ěerpacích
stanic
s pohonnymi hmotami
Staťutárni

orgán:

jednatel:
r. ě. 430924 /L22
Gerhard Brádler,
K Vápenkám 541
Jiěín,
L994
den vzniku funkce: ll.dubna
Martína Brádlerová , x.é. 695530/3L19
Jednatel:
.riěín, K Vápenkám 541
funkce : 22. srpna 2002
den vzniku
Zprisob jedrrání za spoleěnost:
je
Navenek jménem sPoleěností
samostatně.

oprávněn

jedrrat

každf

z jedrrateJ.ri

SpoJečnici:
r. ě. 430924/L22
Gerhard Brád1er,
.Tiěín, K Vápenkám 541
Vklad: 40 000 ' - Kě
Splaceno: 100 %
40 %
obchodní podíl:
Martina

Brádlerová,
Í . é. 695530/3L7 9
.Tiěín, K Vápenkám 541
Vklad: 60 000'- Kě
Splaceno: 100 %
obchodní Podíl:
60 z

Udaie pl-atne ke dni:

27 .03.2009 6:00
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oddíl
Zák]adni
ostatni

kapitáf

c,

vložka

9202

: ].00 000 ' - Kě

skutečnosti:

Úaaie o zÍízení:
Spo1eěnost
s ruěením omezenym byla založena spoleěenskou
smlouvou
formou notáĚského
pro Prahu 5 drre
zápisu
notáĚství
státního
29.LL. 1991 jako podnik se zahraniění
majetkovou riěastí podle zák.
ě. L73 /88 sb. o podrriku se zahraniění
majetkovou
riěastí ve znění
zák. ě . LL2/ 90 sb.
Správnost
Krajsky

Udaie pfatné ke dni:

tohoto

v1rpísu se potvrzuje

soud v Hradcí

27.03.2009

6:00
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