Tento vr. pis z obchodního rejst íku elektronicky podepsal ''čR EPVid M0cy2GXb Foxdi E9eM NTWw
:

Krajsk soud v Brně [lč 00215724]'' dne

28.1.2015 v 09:48:1].'

I

V

pis

z obchodního rejst íku, vedeného

Krajsk mSoudemvBrně
oddíl C, vloŽka 86009

i
Spisová značka:
obchodní firma:

C 86009 vedená u Krajskusho soudu v Brně

Sídlo:

St edova 94lL, Brno-město, 602 00 Brno

Datum zápisu

ldentifikačníčíslo:
Právní forma:
P edmět podnikání:

L7. prosin Ce 2oL4
Soficon Advisory, s.r.o.

036 50 260
Společnost s ručenímomezenym
Pronájem nemovitostí,

byt a nebytoWch

prostor

Vyroba, obchod a sluŽby neuvedené v p ílohách L aŽ 3 Živnostenského zákana

Statutární orgán:
jednatel:

Počet č!en :
Zprisob

jednání:

lng. oTAKAR SMETANA, dat. nar' 29' července ]-979
Jamborova778,592 3L Nové Město na Moravě
Den vzniku funkce: L7. prosince 20L4

t

jednatel zastupuje společnost samostatně

Společníci:

Společník:
Podíl:

Základní

kapitál:

lng. oTAKAR SMETANA, dat. nar.29. července L979
Jamborova778,592 3L Nové Město na Moravě

Vklad 2oo 000,- Kč
=
Splaceno= 3oo/o

obchodní podíl:1'lL
Druh podílu: základní podíl č. 1- (bez zvláštních práv a povinností)
Kmenou. list: na podíl vydán kmenovy list
200 000,- Kč

Udaje platné ke dni: 28. ledn a2oL5 05:07
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