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Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trnava 

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony ! 
 
Oddiel: Sro  Vložka číslo: 20659/T  
 
Obchodné meno:  ARDA Slovakia, s.r.o.  (od: 07.07.2005) 

 

Sídlo:  Severná 3563/14  
Sereď 926 01  

(od: 29.09.2007) 
 

IČO:  35 944 293  (od: 07.07.2005) 
 

Deň zápisu:  07.07.2005  (od: 07.07.2005) 
 

Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným  (od: 07.07.2005) 
 

Predmet činnosti:  kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému 
spotrebiteľovi (maloobchod)  

(od: 07.07.2005) 

kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným 
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)  

(od: 07.07.2005) 

prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej 
živnosti  

(od: 07.07.2005) 

prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním 
iných než základných služieb spojených s 
prenájmom  

(od: 07.07.2005) 

prenájom strojov a zariadení bez obsluhujúceho 
personálu  

(od: 07.07.2005) 
 

Spoločníci:  ARDA NV  
Brasschaatsteenweg 292  
Kalmthout 2920  
Belgicko  

(od: 07.07.2005) 

 

Výška vkladu 
každého 
spoločníka:  

ARDA NV  
Vklad: 6 638,78 EUR Splatené: 6 638,78 EUR  

(od: 08.09.2009) 
 

Štatutárny orgán:  konatelia  (od: 07.07.2005) 
Guido Bruynseels  
Huisheuvelstraat 51  
Wuustwezel 2990  

(od: 07.07.2005) 
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Belgicko  
Vznik funkcie: 07.07.2005  
Marcel Vochten  
Lijsterbeslaan 14  
Belgicko 2920  
Kalmthout  
Vznik funkcie: 07.07.2005  

(od: 07.07.2005) 

 

Konanie menom 
spoločnosti:  

Konateľ koná a podpisuje za spoločnosť 
samostatne a podpisuje tak, že k napísanému 
alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj 
podpis.  

(od: 07.07.2005) 

 

Prokúra:  Ronny Bruynseels  
Kalmthotsesteenweg 328  
Kalmthout B-2920  
Belgicko  
Vznik funkcie: 30.09.2009  

(od: 30.09.2009) 

Victor Joanna Henri Cnudde  
Streepstraat 21  
Kapellen B-2950  
Belgicko  
Vznik funkcie: 30.09.2009  

(od: 30.09.2009) 

Prokuristi konajú v mene spoločnosti spoločne 
tak, že k vytlačenému alebo napísanému 
obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje 
vlastnoručné podpisy s dodatkom označujúcim 
prokúru.  

(od: 30.09.2009) 

 

Základné imanie:  6 638,78 EUR Rozsah splatenia: 6 638,78 EUR  (od: 08.09.2009) 
 

Ďalšie právne 
skutočnosti:  

Spoločnosť bola založená zakladateľskou 
listinou zo dňa 2.6.2005 v zmysle §§ 105 - 153 
Zák. č. 5613/1991 Zb. v znení neskorších 
predpisov.  

(od: 07.07.2005) 

 

Dátum 
aktualizácie 
údajov: 

23.08.2012 

Dátum výpisu: 27.08.2012 
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