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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 44578

Datum vzniku a zápisu:
Spisová značka:
Obchodní firma:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Právní forma:
Předmět podnikání:

10. dubna 1996
C 44578 vedená u Městského soudu v Praze
Bruinsma Czech s.r.o.
č.p. 196, 289 17 Semice
629 68 262
Společnost s ručením omezeným
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Řeznictví a uzenářství
Zemědělská výroba - rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství,
vinohradnictví a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a
aromatických rostlin, rostlin pro technické a energetické užití na pozemcích
vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu,
popřípadě provozovaná bez pozemků; - živočišná výroba zahrnující chov
hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání, zpracování a
výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahu a chov
sportovních a dostihových koní; - úprava, zpracování a prodej vlastní produkce
zemědělské výroby.

Statutární orgán:
jednatel:
PAVEL POKORNÝ, dat. nar. 24. listopadu 1960
č.p. 196, 289 17 Semice
Den vzniku funkce: 10. dubna 1996
jednatel:

Počet členů:
Způsob jednání:
Společníci:
Společník:

Podíl:

Společník:

Podíl:

Základní kapitál:

PAVEL POKORNÝ, dat. nar. 6. května 1988
č.p. 196, 289 17 Semice
Den vzniku funkce: 26. června 2007
2
Každý z jednatelů zastupuje společnost v celém rozsahu samostatně.
PAVEL POKORNÝ, dat. nar. 24. listopadu 1960
č.p. 196, 289 17 Semice
Vklad: 80 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 80%
Druh podílu: základní
PAVEL POKORNÝ, dat. nar. 6. května 1988
č.p. 196, 289 17 Semice
Vklad: 20 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 20%
Druh podílu: základní
100 000,- Kč
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oddíl C, vložka 44578

Ostatní skutečnosti:
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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