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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 32142
!!!UP OZORNĚ NÍ!!!
Tento výpis má pouze informativní charakter.
Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET. V případě, že se domníváte, že
obsahuje chyby, obraťte se prosím na rejstříkový soud.
Datum zápisu:

3.října 1994

Obchodní firma:

RoBiN OIL s.r.o.

Sídlo:

Kladno, Kladno 3, Libušina 172, PSČ 272 03

Identifikační číslo:

498 23 574

Právní forma:

Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání:
- Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich provozu s
výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve
spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení
- provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
- opravy motorových vozidel
- poskytování software
- automatizované zpracování dat
- výroba a opravy ostatních motorových dopravních prostředků
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Statutární orgán:
Jednatel:

Jiří Zoubek, r.č. 570910/0386
Praha 10, Kišiněvská 14
Naděžda Bauerová, r.č. 555513/0944
Drnek 39, PSČ 273 77
den vzniku funkce: 26.června 2006

jednatel:

Za společnost jedná samostatně její jednatel. Podepisování za
společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí
svůj vlastnoruční podpis jednatel společnosti.
Společníci:
Jiří Zoubek, r.č. 570910/0386
Praha 10, Kišiněvská 14
Vklad: 200 000 000,- Kč
Splaceno: 100 %
Základní kapitál:

200 000 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:
- Společnost je založena jako jeden z právních nástupců společnosti ROBIN s.r.o, která byla zapsána v obchodním rejstříku OS pro
Prahu l v oddíle C, vložce 1494. Tato společnost přebírá veškeré
závazky zaniklé společnosti ROBIN s.r.o. a ručí za závazky, které
na ni přešly rozdělením společnosti až do výše čistého obchodního
jmění, které na ni přešlo ze zaniklé společnosti.
Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (http://www.justice.cz).
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Dne: 02.08.10 08:50:31
Údaje platné ke dni 02.08.2010, 6:00
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