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Z

výpis
z obchodního rejstříku, vedeného

' Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 19837

!!!U'POZ,ORNĚN'Í"!!!

Tento výpis má pouze informativní charakter.
Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET. V případě, že se domníváte, že

obsahuje chyby, obraťte se prosím na rejstříkový soud.
I

Datum zápisu:
Obchodní firma:

Sídlo:
IdentifikaČní číslo:
Právní forma:

30.dubna 1993
C D V služby, s.r.o.

Praha 5, Radlická 3185/1c, PSČ 150 00

493 56 445
Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání:
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
- úklidové práce
- organizační zajištění správy domovního majetku
a souvisejících technických zařízení
- zahradnické práce
- malířské práce
- lakýrnické práce
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (s výjimkou
zboží vyloučeného zák.č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání
ve znění pozdějších předpisů a jeho přílohami)
- zprostředkovatelská činnost ve stavebnictví
- podnikání v oblasti nakládání s odpady s výjimkou odpadů
nebezpečných
- Poskytování technických služeb pro obce, podniky a organizace
- Praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a
osobního zboží
- poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s
péčí o vzhled osob
- ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům
přípravky na ochranu rostlin
Statutární orgán:
jednatel: Tomáš Pfortner, r.č. 710621/2234

Praha 10, Ke Strašnické 15, PSČ 100 00
den vzniku funkce: 17.dubna 2000

a) zastupování - společnost zastupuje ve všech věcech jednatel.
b) podepisování - podepisování se provádí tak, že k firmě
společnosti připojí jednatel svůj podpis.
Společníci:
Pforte Praha, a.s.
Praha 5, Radlická 3185/1c, PSČ 150 00
Identifikační číslo: 273 64 127
Vklad: 100 000,- KČ
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1// Splaceno: 100 000,- ;Č

Obchodní podíl: 100°o
Základní kapitál: 100 000,- KČ
Ostatní skutečnosti:

" "'"mStránka č. 2 z 2
'¥'( 1J\c, ('. Z

- Datum uzavření společenské smlouvy: 15. 4. 1993.

Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (http://www.justice.cz).
Dne: 27.07.09 15:38:46

Údaje platné ke dni 27.07.2009, 6:00
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výpis
z obchodního rejstříku, vedeného

Krajským soudem v Brně
oddíl C, vložka 33971l ' ! ! !U P O á R N Ě N Í ! ! !

Tento výpis má pouze informativní charakter.
Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET. V případě, že se domníváte, že

obsahuje chyby, obrat'te se prosím na rejstříkový soud.
I

Datum zápisu:
Obchodní firma:

Sídlo:
Identifikační číslo:
Právní forma:

14.května 1999
V-TRADE, s.r.o.

Brno, Francouzská 30, okres Brno-město
255 64 188
Společnost s ručením omezeným

I), ·"1('

Předmět podnikání:
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
- Zprostředkovatelská činnost
- Činnost organizačních a ekonomických poradců
- Malířství, natěračství a stříkání nátěrových hmot
- Mechanická aplikace čistících, nátěrových a konzervačních
přípravků
- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- Úklidové práce a služby
- Prodej drogistického zboží
- Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků
klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé,
senzibilující
- Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace bez
použití toxických nebo vysoce toxických chemických látek
a chemických přípravků s výjimkou speciální ochranné dezinfekce
prováděné zdravotnickým zařízením v jeho objektech, speciální
ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských
a zemědělských provozech a odborných činností na úseku
rostlinolékařské péče
Statutární orgán:
jednatel: Antonín Vítek, r.č. 480411/472

Želešice, Sádky 412
den vzniku funkce: 14.května 1999

Způsob zastupování: za společnost jedná a podepisuje jednatel.
SpoleČníci:
Antonín Vítek, r.Č. 480411/472
Želešice, Sádky 412
Vklad: 100 000,- KČ
Splaceno: 100 %
Obchodní podíl: 100 %
Základní kapitál: 100 000,- KČ

http://wwwjustice.cz/xqw/xervlet/insl/report?sysinf.vypis.CEK=364153&sysinf.vypis.... 27.7.2009



MSp ČR - Detail vybraného subjektu Stránka č. 2 z 2 ""~m
1'ň"(ó 46, c". Z

l Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (l:lttlmwww.justice.cz).
Dne: 27.07.09 15:39:19

Údaje platné ke dni 27.07.2009, 6:00
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