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ČR - Detail vybraného subjektu

výpis
z obchodního rejstříku, vedeného

Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 108

Stránka č. l z 2

,

!!!UPOZORNĚNÍ!!!
Tento výpis má pouze informativní charakter.

/.Dätä pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET. V případě, že se domníváte, že obsahuje

chyby, obrat'te se prosím na rejstříkový soud.

Datum zápisu:
Obchodní firma:

Sídlo:
Identifikační číslo:
Právní forma:

27.června 1990
CONSTEEL a.s.

Praha 10, Dobročovická 4, PSČ 100 00

005 05 951
Akciová společnost

Předmět podnikání:
- zpracování výrobní a obchodně technické dokumentace v
oblasti ocelových konstrukcí
- poradenská činnost v oblasti projektování ocelových kon-
strukcí
- zprostředkovatelská činnost v oblasti strojírenství
- zprostředkovatelská činnost v oboru stavebnictví
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou
zboží, které je uvedeno v příl. 2-3 zák.č. 455/91 Sb a tímto
zák. vyloučeného.
- Činnost realitní kanceláře
- provozování veřejných toalet a umýváren
Statutární orgán - představenstvo:
předseda představenstva: Štěpán Rež, r.č. 4605 14/011

Praha 4, Kazimírova 940/4, PSČ 149 00

Člen představenstva: Marcela Režová, r.č. 495704/151
Praha 4, Kazimírova 940/4, PSČ 149 00

Člen představenstva: Daniel Švambera, r.č. 730721/3595
Praha 2, Rybalkova 10, PSČ 120 00

Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo
vypsanému názvu připojí svůj podpis člen představenstva.
Dozorčí rada:
předseda dozorČí rady: Pavlína Švamberová, r.Č. 745318/0119

Praha 4, Kazimírova 921/20, PSČ 149 00

Člen dozorčí rady: Jana Veselá, r.č. 665526/1646
Praha 9, Slévačkská 870/13, PSČ 198 00

Člen dozorčí rady: jiří Havlena, r.č. 500814/075
Neratovice, Na Výsluní 1150, okres Mělník, PSČ 277 11

Akcie:
201 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 5 000,- KČ
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µldadní kapitál:
Dstatní skutečnosti:

l 005 000,- Kč

l

. Údaje o zřízení společnosti:
Akciová společnost byla založena na základě zakladatelské smlouvy

/ze dne 12.3.1990. Valná hromada se konala dne 7.5.1990, na ní
byly schváleny stanovy, zvoleno předsednictvo (správní rada) a

, ředitel společnosti. Ze 100% upsaných akcií je splaceno více než30%.

Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (http://www.justice.cz).
Dne: 22.11.07 14:16:06

Údaje platné ke dni 21.11.2007, 6:00
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