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výpis

z obchodrrího rejstříku,
vedeného
Městským soudem Ý Praze
oddí]. c, vložka 266L3
Datum zápisu;
Obchodni
Sid7o;

9.února 1994

firma.. MONTAII OCEL, spol.

Praha

5 - Stodůlky,

.Jeremiášova

Identifikačni

čis].o: 604 64 81o

PrávnÍ

Spoleěnost

forma;

s r.o.
947, Psč 155 oo

s ruěením omezeným

Přeúnět podnikáni:
- koupě

zboŽí za úěelenr jeho

Statutárni

dalšího

a prodéj

Prodeje

orgán:

jednatel:
Ing. Vladimír
Matyáš
Beroun, Beroun-město,
Na černém vršku
jednatel : Dietnrar Voss
Praha 5, Ke Klimentce

56o/L4,

Psč 266 01

3, Psč 150 oo

jeďtá
Za spoleěnost
a podePisuje
za ní jedrrateJ. nebo každý z
jednatelů
sanostatně.
Podepisování
za spoleěnost
se děje Lak, Že
k rrytištěné nebo jinak
vyznaěené firmě spoleěnosti
přilojí
svrtj
podpis jednatel.
SpoLečnici:
t{ONTAll Gesellschaft
Voss tribH, StahlhandeL
Planegg
Spolková
reprrblika
Německo
Vlclad: 810 000,. Kě
Splaceno: 100 *
ERB 92213
Ing. V1adimír l,latyáš, r.ě. 54o4o9 /9629
Beroun 2 - město, Koštá].kova 1538,
Vtclad: 90 000'- Kě
Splaceno:
100 *
ZákLadní kapitá7:
ostatni

900 000,.

okres

Beroun,

Psč 266 01

Kě

skutečnostj..

. Spoleěnost

založena
Správnost

Údaje platné ke dni:

notářským
tohoto

zápi'sem ze dne 13.1.1994.
výpisu

08.07.2009 6:00

se potvr?uje
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obchodnírs*řft. výpisy platných
ověřqii pod pořadovýmčíslem77l2009[Ho|,Ž* tato listina, kÍerávznikla
přtvďením lystupu z informačního
systémuverejnéspravy z elektronické
poffiy & podoby listinné,skládajícíse z 2 lishi, se doslovně shoduje
s obsahemýstupu z informačního
systémuveřejné spráry v elektronické
podobě.
ověřujícíosoba: Ho|ečkováEva
V Kn{lověl}voře dne08.07.2009
Podpis

Pod|cov!řovací
knihyMěstskébo úředu Krátův Dvůr

poř.č.viďmace,..fu/-p,
z

tento úpIný/á*., částeĚnýláLopis*/ kopie*,
obsahujíci .'.....Ý...'.... strdnsolrhlasí
dosň'mě
s přcd|oŽenoulistinou,z ttlžbyVa pohzen!a
a tato listinaje
'/ prvopisem
.lot'{řenerr-{dimevrrreirJirtinou
'@irua
|ÁstqigcPisem,
obcgbqiÍó|E...í.....
rtro

V Iftálově Dvoře dne: /? 0/
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