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Výpis
U	t'J   N	z obchodního rejstříku, vedeného
,J::°, '>	Krajským soudem v Brně
  	_  -·--- -·-·-     _ 	
 _ 		oddíl C, vložka 72733 -·-------------------- ··-------------
Datum vzm u a zápisu: 23. března 2004
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Spisová  značka:	C 72733 vedená u Krajského soudu v Brně Obchodní  firma:	ACHP Vysočina s.r.o.
Sidlo:	Smetanovo náměstí 279, 580 01Havlíčkuv Brod
 Identifikační číslo:	260-
 06  642------- 		---- ·-- ·----------
. !	!!!-	--- - - _ _ _ Společnost s ručením omezeným   _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ ------ --------·---- - -- __ __
Předmět podnikání:
 	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 	  Statutární orgán:
Jednatel:



Jednatel:
 xxxxxxxxxxxxxxx, dat. nar. xxxxxx
č.p. 8, 592 11Velká Losenice
Den vzniku funkce: 23. března 2004

xxxxxxxxxxxxxxx, dat. nar. xxxxxx
HavlíčkOv Brod - Šmolovy 106, PSČ 58001
 	Den vzniku funkce: 3. prosince 2009 	  jednatel:



jednatel :
 xxxxxxxxxxxxxxx, dat. nar. xxxxxx
Furchova 94, Telč-Podolí, 588 56 Telč
Den vzniku funkce: 12. února 2014

xxxxxxxxxxxxxxx, dat. nar. xxxxxx
Olešnice 65, 580 01Okrouhlice
 	Den vzniku funkce: 1 2. února 2014 	
Počet členů: Způsob jednání:
Společníci: Společník:


Podíl:
 4
Každý jednatel jedná jménem společnosti samostatně.

         xxxxxxxxxxxxxxx, dat. nar. xxxxxx
č.p. 8, 592 11Velká Losenice

Vklad: 175 000.- Kč
Splaceno: 175 000,- Kč
Obchodnf podfl: 35% Druh podílu: Základní
Kmenový list: Kmenový list nebyl vydán
--------	--·····---..-·--·---	---------	-----------·
Společník:	                xxxxxxxxxxxxxxx, dat. nar. xxxxxx
   Šmolovy 106, 580 01 Havlíčkuv Brod
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Podíl:	Vklad: 175 000.- Kč
Splaceno: 175 000.- Kč Obchodnípodíl:35% Druh podílu: Základní
Kmenový list: Kmenový list nebyl vydán
Společník:
          xxxxxxxxxxxxxxx, dat. nar. xxxxxx
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Furchova 94, Telč-Podolí, 588 56 Telč

Podíl:	Vklad: 110 000,- Kč
Splaceno: 110 000,- Kč
Obchodní podíl: 22%
Druh podílu: Základní
Kmenový list: Kmenový list nebyl vydán
 oddíl C, vložka 72733
Společník:
    xxxxxxxxxxxxxxx, dat. nar. xxxxxx
Olešnice 65, 580 01Okrouhlice
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Podíl:	Vklad: 40 000,- Kč
Splaceno: 40 000,- Kč
Obchodní podíl: 8%
Druh podílu: Základní
Kmenový list: Kmenový list nebyl vydán
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Základní kapitál:	500 000,- Kč
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Ostatní skutečnosti:
Počet členu statutárního orgánu: 4
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Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst.
 	5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 	
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Ve rej ný  r e j st.i' J  -

nvé r'u j i  pod  po1C.':ldovym c i.·-s   em   502023 , 014626	.   t e.   L:ťt o   listi n-:e." kt1 r-;3. vz11i kl a pfeveden1 m v stupu pl atnych ůdaj z i ntormatn1 ho systému vef ejn&
spravy z elektronické podoby do podoby listi nné, skláda jici se z 2 l istů.
se   doslov ně	;hodu je:,   ·::;  obf·.. :he:,rri   v y::::; tupu   zinf o rmačního   sys tému   v e r e j né,
sprévy v elek t ronické podobě.
Hav l íčkl'.l v B rod 2	dne     15.05.2018  v     17:49
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