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Tento výpis

Oddiel: Sro

obchodné meno:

SídIo:

|Čo:

Deň zápisu:

Právna forma:

Predmet činnosti:

SpoIočníci:

Výška vkladu kaŽdého
spoIočníka:

Štatutárny orgán:

Konanie menom
spoloěnosti:

Prokúra:

Výpis z obchodného registra okresného súdu Trnava
má |en infgrmatívny charekter a ni* je pcužite|,ný pre právne úkony !

COURBIS s.r.o.

orešanská ,t 1
Trnava 9í7 01

35 920 564

10.02.2005

Spoločnost' s ručením obmedzeným

kúpa tovaru za úěe|om jeho..pr9!gja konečnému spotrebitelbvi(ma|oobchod) v rozsahu vollrej žiúnosti
kúpa tovaru na úče|y jeho predaja iným prevádzkovate|,omživnosti (vel'koobchóá) v rozsahu uoÍn"jliuno"ti
prieskum trhu

výroba a predaj výrobkov z plastov pre priemyse|

výroba kovových vlýrobkov v rozsahu vo|'nej živnosti

výskum a rr'ývoj v ob|asti prírodných a technických vied
poradenská a konzu|taěná ěinnost'v oblasti strojárstva a p|astov

P.ípTy1 a Vypracovanie technických návrhov, grafické akresliěské práce

inžinierska činnost' - poskytovanie poradenstva v ob|astistrojárstva a p|astov

prenájom hnutet'ných vecí

['}j.il""..':t'"D.EBEAUMoNT 
- FDB, société par actions simp|ifíée

Romans 261 00
Francúzsko

FINANCIERE DE BEAUMoNT - FDB, société par actions simplif iéeVklad: 13 277,56 EUR Sp|atené: 13 ,?i1šftU*. "

konatel'

^!Šé!,gJb!sunampouroux
Beaumont Monteux 266 00
Francuzsko
Vznik funkcie : 10.02.2005

Konate|ia konajú menom spoločnosti tak, že k obchodnému menu
:Tl9:.:1"Ji p ri poja svoje'pod p9Y. I-"ilř iái"ř$r" oprávnenýKonat' v mene spoločnosti samostatne.

9ui l laume Clavel
suchá 35
Bratis|ava 831 0í
VznÍk funkcie: 1 8'08'2006

Vložka čís|o: ,|}o7gtT

(od: 10.02.2005)

(od: 18.08.2006)

(od: í0.02.2005)

(od: 10.02.2005)

(od:10.02.2005)

(od: í0.02.2005)

(od: í0.02.2005)

(odr 10.02.2005)

(od: 10.02.2005)

(od: 't0.02.2005)

(od: 07.07.2009)

(od: 07.07.2009)

(od: 07.07.2009)

(od: 07.07.2009)

(od: 07.07.2009)

(od:18.08.2006)

(od: 07.07.2009)

(od: í0.02.2005)

(od: 't 0.02.200S)

(od:10.02.2005)

(od: 07.07.2009)
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Zák|adné imanie:

Ďa|šie právne
skutočnosti:

Dátum aktuaIizácie
údajov:
Dátum výpisu:

Patricia ,lacqueline Claude Gless
avenue d-ltalie'17
Paríž750,|3
Francúzsko
Vznik funkcie: 1 0.02.2005
Prokurista spoločnosti podpisuje za spo|očnost'tak, že k
oDcloonemu menu spoločnosti pripojí dodatok naznačujúci
prokúru a.svoj podpis. V mene spoiočnosti je oprávnený konat'
každý z nich samostatňe.

13 277 ,56 EUR Rozsah splatenia: 13 227,56 EUR

Spo|oěnosť bo|a založená zakladate|'skou |ístinou dňa 27.,|O'2004
vzmysle prís|ušných ustanovení z'č' 513/1 991 Zb' obchodný
zákonník.

Rozhodnutie jediného spo|očníka zo dňa í 0.08.2006'

14.03.2012

15.03.2012
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(od: 10.02.2005)

(od: í0.02.2005)

(od: 07.07.2009)

(od: 10.02.2005)

(od: 18.08.2006)

o obchodnom registri SR I Návod na používanie oRI I Naša adresa El
.l Vyhťadávanie podťa : obchodného mena I identifikačného čísla

sídla I spisovej značky I priezviska amenaosoby

Strrínkové hodiny na legistrových súdoch
Formuláre na podávanie návrhov La Zápis do obchodného registra
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