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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného

Krajským soudem v Plzni
oddíl C, vložka 630

Datum zápisu: 29. července 1991

Spisová značka:  vedená C 630 u Krajského soudu v Plzni

Obchodní firma: DACHDECKER spol. s r.o.

Sídlo: Bergmannova 96,  Dolní Rychnov356 04

Identifikační číslo: 182 48 292

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

vznikla na základě notářského zápisu sepsaného před Státním
notářstvím v Sokolově dne 4.7.1991 č.j. NZ 246/91, N 450/91 o
založení společnosti se zahraniční majetkovou účastí.

Předmět
podnikání:

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona

silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo
jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující
3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní
vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad
3,5 tuny

klempířství a oprava karoserií

Statutární orgán: :Jednatel
Jaroslav Fabry, dat. nar.  16. listopadu 1957
Březová, Lipová 275,  PSČ 357 61
den vzniku funkce: 19. srpna 1997

Způsob jednání: Způsob jednání:
a) zastupování - společnost ve všech věcech zastupuje jednatel,
b) podepisování - jednatel se podepisuje za společnost tak,
že k napsané, otištěné nebo vytištěné firmě společnosti
připojí svůj podpis

Prokura: Lukáš Houra, dat. nar.  28. září 1980
Chomutov, Za Zborovskou 3615, PSČ 430 02

Josef Vlasák, dat. nar.  16. října 1980
Karlovy Vary, Mládežnická 838/5, PSČ 360 05

V prokuře není zahrnuto oprávnění prokuristů zcizovat a zatěžovat
nemovitosti. Každý z prokuristů je oprávněn jednat za společnost
samostatně a bude se podepisovat tak, že k firmě společnosti
připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis.

Společníci: DEG Alles für Dach eG 
Koblenz , Spolková republika Německo 

 18 600 000,- Kč Vklad:
 18 600 000,- Kč Splaceno:

 100 %Obchodní podíl:
zapsána u Úředního soudu v Koblenzi, pod č.j. GnR 225

Základní kapitál: 18 600 000,- Kč
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Základní kapitál: 18 600 000,- Kč

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Krajský soud v Plzni
Číslo výpisu: R1547/2013

Výpis se poskytuje dle § 200dc o.s.ř. Vyhotovil: Markéta Nejedlá
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