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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného

Městským soudem v Praze
oddíl , vložka C 35715

Datum vzniku a zápisu: 28. února 1995
Spisová značka: C 35715 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma: Vega Tour s.r.o.
Sídlo: Šátalská 204/21, Libuš, 142 00 Praha 4
Identifikační číslo: 629 17 072
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:

opravy silničních vozidel
klempířství a oprava karoserií
provozování směnárenství
provozování autoškoly
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu 
více než 9 osob včetně řidiče, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními 
soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny 
k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu 
nejvýše 9 osob včetně řidiče
provozování cestovní kanceláře

Statutární orgán:
jednatel:

  MARTIN CAPOUŠEK, dat. nar. 24. srpna 1985
Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1
Den vzniku funkce: 28. dubna 2009

jednatel:
  Ing. MILOŠ CAPOUŠEK, dat. nar. 30. dubna 1958

Za parkem 832/6, Kunratice, 148 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 7. prosince 2017

Způsob jednání: Způsob jednání za společnost:
Jménem společnosti jednají jednatelé společnosti, a to každý
samostatně.
Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu
společnosti připojí svůj podpis jednatel společnosti.

Společníci:
Společník: VT INTERNATIONAL LIMITED

1097, Nikósie, KERMIA BUILDING, 6. patro, kancelář 601, Diagorou 4, Kyperská
republika
Registrační číslo: HE 305959

Podíl: Vklad: 12 125 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 100%
Druh podílu: základní
Kmenový list: nebyl vydán

S podílem jediného společníka jsou spojena práva a povinnosti dle společenské 
smlouvy společnosti uložené ve sbírce listin.

Základní kapitál: 12 125 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:
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Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 
5 zákona o obchodních společnostech a družstvech
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