Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ostravě
oddíl C, vložka 29297

Datum zápisu:
Spisová značka:
Obchodní firma:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Právní forma:
Předmět podnikání:

5. července 2006
C 29297 vedená u Krajského soudu v Ostravě
MIDDLE EUROPE & FINLAND SERVICES, s.r.o.
Provozní 5492/3, Třebovice, 722 00 Ostrava
277 71 377
Společnost s ručením omezeným
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona obory činnosti:
- Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
- Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
- Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
- Zprostředkování obchodu a služeb
- Velkoobchod a maloobchod
- Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
- Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v
dopravě
- Zasilatelství a zastupování v celním řízení
- Ubytovací služby
- Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
- Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
- Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
- Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské
povahy
- Poskytování technických služeb
Malířství, lakýrnictví, natěračství
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními
soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k
přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními
soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny
k přepravě zvířat nebo věcí

Statutární orgán:
jednatel:

Počet členů:
Způsob jednání:
Společníci:
Společník:

Podíl:

LENKA PECHOVÁ, dat. nar. 5. dubna 1970
Hlučín, Severní 853/2, PSČ 74801
Den vzniku funkce: 31. března 2011
1
Jednatel jedná za společnost samostatně.
Fenno Van Transport Oy
11100 Riihimäki, Puhdistamontie 12, Finská republika
Registrační číslo: 2589857-4
Vklad: 200 000,- Kč
Splaceno: 100%
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Základní kapitál:
Ostatní skutečnosti:

Obchodní podíl: 100 %
200 000,- Kč
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst.
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
Správnost tohoto výpisu se potvrzuje
Krajský soud v Ostravě

Číslo výpisu: R6024/2016
Výpis se poskytuje dle § 102 z.č. 304/2013 Sb
Vyhotovil: Denisa Radová

Denisa Radová
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Digitálně podepsal Denisa Radová
DN: c=CZ, o=Krajský soud v Ostravě [IČ 00215732], ou=652,
cn=Denisa Radová, serialNumber=P535153,
title=zapisovatelka
Datum: 2016.11.22 11:36:26 +01'00'
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