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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl C, vložka 15248
Datum zápisu:
8. června 1993
Spisová značka:
C 15248 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Obchodní firma:
GIGA, spol. s r.o.
Sídlo:
České mládeže 1096, Liberec VIRochlice, 460 06 Liberec
Identifikační číslo:
492 84 380
Právní forma:
Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení
Statutární orgán:
jednatel společnosti:
RUDOLF FIŠER, dat. nar. 14. března 1965
Křišťálová 2140, 511 01 Turnov
Den vzniku funkce: 8. června 1993
Počet členů:
1
Způsob jednání:
Jednatel jedná za společnost ve všech věcech samostatně, resp. tuto společnost zastupuje ve všech
věcech samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že jednatel připojí k vytištěné nebo napsané
firmě společnosti svůj podpis.
Společníci:
Společník:
RUDOLF FIŠER, dat. nar. 14. března 1965
Křišťálová 2140, 511 01 Turnov
Podíl:
Vklad: 100 000, Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 100%
Druh podílu: základní, bez zvláštních práv a povinností
Kmenový list: nebyl vydán
Základní kapitál:
100 000, Kč
Ostatní skutečnosti:
Údaje o zřízení:
Společnost s ručením omezeným byla založena společenskou
smlouvou dne 1.4.1993 podle zák. č. 513/91 Sb.
V obchodním rejstříku oddílu C. vložce číslo 15248
se zapi suj e
obchodní společnost GIGA, spol.s r.o. se sídlem Příšovice 218,
okres Liberec, PSČ 463 46.
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Vložka 4 5 2 6 oddílu C obchodního rejstříku Krajského soudu
v Hradci Králové se pro změnu sídla obchodní společnosti, kterým
je nyní Příšovice 218, PSČ 463 46, okres Liberec
uzaví rá.
Nadále je místně příslušným k řízení o této obchodní společnosti
Krajský soud v Ústí nad Labem.
Rozhodnutím jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady ze dne 20.7.2010 bylo rozhodnuto
o schválení rozdělení společnosti GIGA, spol. s r.o., IČ: 49284380, odštěpením sloučením odštěpované
části jmění do existující společnosti GIGA Realty, spol. s r.o., IČ: 28701674, dle projektu rozdělení
odštěpení sloučením ze dne 31.3.2010 s rozhodným dnem rozdělení 1.1.2010. Část jmění GIGA, spol.
s r.o., IČ 49284380, přecházející na nástupnickou společnost GIGA Realty, spol. s r.o., IČ: 28701674, je
uvedena v projektu rozdělení odštěpení sloučením ze dne 31.3.2010 a je oceněna znalcem k tomu účelu
jmenovaným Krajským soudem v Ústí nad Labem, pobočka Liberec, usnesením ze dne 28.5.2010, čj. 38
Nc 37/201032, Ing. Janem Holečkem, znaleckým posudkem ze dne 28.6.2010 č. 812071/10.
Odštěpné závody:
Odštěpný závod:
Obchodní firma:
GIGA,spol. s r.o.,odštěpný závod mostové jeřáby
Umístění:
č.p. 218, 463 46 Příšovice
Předmět podnikání:
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení
Vedoucí odštěpného závodu:
RUDOLF FIŠER, dat. nar. 14. března 1965
Křišťálová 2140, 511 01 Turnov
Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (http://www.justice.cz).
Dne: 25.8.2016 11:02
Údaje platné ke dni 25.8.2016 05:43
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