''Krajskf

Tento vÍpis elektronicky
podepsal
zákonen definovaného
poskytovatele

soud v Hradci
Králové
v L4:24:50 pro
tIč 00215716]'' dne 26.5.2009
(wftisku)
owěŤeného wfstupu
z obchodního
rejstŤíku.
EPVid:tkof11oii813}huca4

vypis
z obchodrrího
rejstňíku'
vedeného
j
Kra sk:fm soudem v Hradci
Králové
oddíl c, vložka 247 48

Datum zápisu:
Obchodni

27 .bÍezr'la 2008

firma.'

P.J.

TAI{DEMs.r.o.

Sid]-o:

Náchod , Bražec,

Identif

ikačni

čis]-o:

Právni

forma;

Spo1eěnost

PŤednět

Bražecká
275 36

97 , Psč 547 01

432
ruěením

omezenÍ'm

podnikáni:

Zprostňedkování
obchodu
a služeb
Velkoobchod
ZasilateIství
Skladování
zboží a maniPulace
s nákladem
Statutárni

orgán:

jedrratel : Zdeněk Dítě, r.ě.
52o3o3/o3o
Náchod,
U Vodojemu 1691, Psč 541 01
den vzniku
funkcei
27.bňezna
2008
Zprisob j edrrání za
Jménem sPoleěnosti

sPoleěnost
:
jedrrá je j í jedrratel

.

Prokura:
Ing.

Jiňí Dítě, t.ě.
82og24/322g
Náchod,
Běloves,
N:r Václaváku

113,

Psč 547 01

je zmocněn ke všem právním
rikonrim, k nimž dochází
pňi
podniku,
i když se k nim jinak
plná
rryžaduje zvláštní
Provozu
je oprávněn
moc. Prokurista
zastupovat
spoleěnost
a podepisovat
za ni samostatně.
je zahrnuto
V prokuňe
oprávnění
zcízovaE
nemovitosti
spoleěnosti
nebo je zaEéžovat.
Prokurista

Spo1ečnici:
Zdeněk Dítě, r.ě.
520303 /030
Náchod,
U Vodojemu 1691,
Vt<lad: 1 000 000'. Kě
Splaceno:
100 t
obchodní podíl:
100 t

ZákLadni
ostatni

kapitá]-:

Psč 541 01

1 000 000, - Kě

skutečnosti:

Úaaie pLatné ke dni:

26.05.20Og 6:00
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oddíl

c,

vložka

24748

jako nástupnická
Spoleěnost
P.J.
TAI{DEM s.r.o.
vzníkla
spoIeěnost
v drisledku
rozdělení
oÍrĚ
spoIeěnosti
odštěpením
SPEDITION s. r. o. se sídlem Náchod , Bražecká
97 , Psč 547 01,
identifikaění
ěíslo
64826651 | zaPsané v obchodrrím rejstňíku
vedeném u Krajského
Králové
c, vložka
8932,
soudu v Hradci
oddíl
jmění rozdělované
pňíěemž na ni pňeš1a ěást
obchodrrího
pÍrŤ. SPEDITION s. r. o. uvedená v
spoleěnosti
rozděIení
ze
Projektu
dne 29. 1. 2008

Kraj sk]Í soud

v Hradci

Králové

v 469/2009, že tato
poÍadovfm
pod
!íslem
ověiuji
pievedením vf,stupu
Iistina, která vLnikla
z elektronické
systémuveiein| '?,.?,!
z informačního
,::i:i],

aop,,ao;;i;;i!;::jy::,Ti systému
podoby
"::rÍ-: veíejné
iť;:I,:, :;i:;I .,;";iy,,tit
podobě.
'iI,,, v elektronické

,4fr

V Náchodě,dne 26.5.2009
Razítko:

PodPis:

Úaa1e pLatné ke dni:

26.05.2009 6:O0
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