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Tento výpis z obchodnÍiľo rejstříku elektronicky podepsal "MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE [IČ 00215660]" dne 14.7.2015 v 08:57:49.
Epvid:zwcKQillFjs30w4HxMvidA

výpis
z obchodního rejstříku, vedeného

Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 11808

Datum zápisu:,.
Spisová značka:
Obchodní firma:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Právni forma:
Předmět podnikáni:

10. května 2007
B 11808 vedená u Městského soudu v Praze
MIMO BOHEMIA, a.s.
Praha 6 - Dejvice, Horoměřická 2316/4, PSČ 16400
278 89 190
Akciová společnost

specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami
přípravné práce pro stavby
velkoobchod
zprostředkováni obchodu a služeb
výroba potravinářských výrobků
pekařství, cukrářství
hostinská činnost
silniční motorová doprava nákladní v rozsahu vnitrostátní a mezinárodní s vozidly
nad 3,5 tuny celkové hmotnosti a tahači

Statutární orgán -
představenstvo:

předseda
představenstva:

ROMAN MIZERA, dat. nar. 9. března 1966
České družiny 1634/18, Dejvice, 160 00 Praha 6
Den vzniku funkce: 10. srpna 2012
Den vzniku členství: 10. srpna 2012

člen představenstva:
PAVEL TUREK, dat. nar. 10. dubna 1967
Meduňková 590/10, Kolovraty, 103 00 Praha 10
Den vzniku členství: 10. srpna 2012

Způsob jednání: Za ppředstavenstvo jedná navenek jeho předseda samostatně a nebo další člen
představenstva samostatně, vždy však na základě plné moci udělené mu
předsedou představenstva. jménem společnosti podepisuje představenstvo tak,
že k vytištěné nebo jinak napsané firmě společnosti připojí svůj podpis předseda
představenstva sám nebo další člen představenstva samostatně, a to
s připojením plné moci k listině.

Dozorčí rada:
člen dozorčí rady:

člen dozorčí rady:

VÁCLAV MORAVEC, dat. nar. 12. listopadu 1965
Horoměřická 2316/4, Dejvice, 164 00 Praha 6
Den vzniku členství: 11. srpna 2008

HELENA MIZEROVÁ, dat. nar. 1. září 1969
České družiny 1634/18, Dejvice, 160 00 Praha 6
Den vzniku členství: 11. srpna 2008

Akcie:

Základní kapitál:

200 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,-
Kč
2 000 000,- Kč
Splaceno: 100%

Údaje platné ke dni: 14. července 2015 04:54 1/1


