OBCHODNÝ VESTNÍK
DETAIL

Vestník č:

61/2016

Kapitola:

Obchodný register

Podanie:

Podanie Obchodného registra

Deň vydania:

31.3.2016

Značka:

R094959

Značka Obchodného registra :
Podané :

R112606
Okresný súd Bratislava I

Celé znenie :
ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 109043/B
OBCHODNÉ MENO: A3 Commerce s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svetlá 1, Názov obce:
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02
IČO: 35 878 461
DEŇ ZÁPISU: 16.03.2004
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):
1. nákup, predaj a prenájom motorových vozidiel,
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
3. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti,
5. reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
6. organizovanie kultúrnych , spoločenských, športových a vzdelávacích podujatí,
7. prieskum trhu a verejnej mienky,
8. faktoring a forfaiting,
9. leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
10. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,
11. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnsoti,
12. prenájom strojov a zariadení,
13. vydavateľká činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
14. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Každý konateľ koná a podpisuje za
spoločnosť samostatne.
SPOLOČNÍCI
Obchodné meno: EAS office services s. r. o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp.
súpisné číslo): Svetlá 1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02, Výška vkladu: 6 971,000000
EUR, Rozsah splatenia: 6 971,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 971,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 971,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 10.02.2004 v zmysle §§ 57,105 a nasl. Obchodného
zákonníka.
2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 8.7.2004.
3. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 25.8.2004. Trvanie funkcie konateľa René Hyžu od 12.3.2004
do 25.8.2004.
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 25.8.2004.
4. Zápisnica o valnom zhromaždení zo dňa 03.11.2004
5. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.07.2007 - zmena obchodného mena spoločnosti, súhlas s rozdelením a
prevodom obchodného podielu.
6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 02.02.2009.
7. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.03.2016.

