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Datum zápisu: 17.ríjna 2009
Obchodní firma: ENERMO s.r.o.
Sídlo: Nový Bydžov, Dr. Jana Deyla 1859, PSC 504 01
Identifikacní

císlo: 287 77 654

Právní forma: Spolecnost s rucením omezeným
Predmet podnikání:
- výroba, obchod a služby neuvedené v prílohách 1 až 3
živnostenského zákona
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zarízení
- zámecnictví, nástrojárství
- výroba, instalace, opravy elektrických stroju a prístroju,
elektronických a telekomunikacních zarízení
- poskytování technických služeb k ochrane majetku a osob
Statutární orgán:
jednatel: Zbynek Matouš, r.c. 770818/3120
Starý Bydžov 118, PSC 503 57
den vzniku funkce: 17.ríjna 2009
jednatel: Bedrich Cvrcek, r.c. 770117/3040
Kobylice 38, PSC 504 01
den vzniku funkce: 17.ríjna 2009
Jménem spolecnosti jedná navenek každý jednatel samostatne.
Spolecníci:
Zbynek Matouš, r.c. 770818/3120
Starý Bydžov 118, PSC 503 57
Vklad: 100 000,- Kc
Splaceno: 100 %
Obchodní podíl: padesát procent
Bedrich Cvrcek, r.c. 770117/3040
Kobylice 38, PSC 504 01
Vklad: 100 000,- Kc
Splaceno: 100 %
Obchodní podíl: padesát procent
Základní kapitál: 200 000,- Kc
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Obchodní rejstrík - výpisy platných
Overuji pod poradovým císlem 19086/2009,
prevedením výstupu z informacního systému
podoby do podoby listinné, skládající se z
s obsahem výstupu z informacního systému
podobe.
Overující osoba: Ing. Korínek Martin
22.10.2009

že tato
verejné
2 listu,
verejné

listina, která vznikla
správy z elektronické
se doslovne shoduje
správy v elektronické

