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Výpis
z obchodního rejstříku' vedeného
Krajským soudem V ostravě
oddíl C, vloŽka 17208

{sa
Datum zápisu:

10. listopadu 1997

Spisová značka: C 17208 vedená u Krajského soudu v ostravě
FREVLOKO S. r. o,
obchodní Íirma:
ZábÍeh, oborník 210313L B' PSC 789 01
Sídlo:
ldentiÍikačníčíslo:253 84 732
Právní forma:

SpoIečnost s ručenímomezeným

Předmět
podnikání:

komínorný servis

_

vloŽkování a Írézováníkomínů

kominictví
klempířství

zámečnictví
izolatérství
zed

n

icwí

tesařstVí
ma|ířství -natěračswí
koupě zboŽí za účelemjeho da|šíhoprodeje a prode'|

měření znečišt'ujícícha pachouých látek, zpracování rozptylovych
studií
měření Účinnosti spalovacího zdroje, měření množstvíVypuštěných
látek a kontro|a stavu spalinových cest

statutární orgán:

jednatel:
Pavel Dědič, dat. nar. 29' Ííjna1'952
Bušín130, PSČ 789 62
den vzniku funkce: ]_0. |ÍStopadu ]"997
iednatel:
Jaroslav PetřÍk, dat. nar. 2. února 1955
ZábÍeh' Postřelmovská 3' PSČ 789 01
den vzniku funkce: 10. listopadu 1997
jednatel:
Pavel Dědič, dat. nar. 12' brezna1976
Chromeč 72, PSČ 789 01
den vzniku funkce: 3. května 2010
jednatel:
Michal Dobeš, dat. nar' 23' července 1978
Rovensko 258, PSČ 7B9 01
den Vzniku Íunkce: 3. května 2010

Způsob jednání:

Jednatelé Pavel Dědič staršía Jaros|av Petřík jsou opráVněni
jednat 'lménem společnosti kazdý z nich Samostatně. Jednatelé
Pavel Dědič staršía Pavel Dědič mladšíjsou oprávněni jednat

Údaje platné ke dni: 03.06.2014 06:00

1,12

oddíl c' vložkaL72o8
jménem společnosti společně.
Jednatelé Jaroslav Petřík a Michal Dobeš jsou oprávněni jednat
jménem společnosti společně'

Společníci:

Pavel Dědič' dat. nar. 29'Ííjna1952
Bušín130, PsČ 789 62
Vklad: 50 000'- Kč
Splaceno: 100 o/o
obchodní podíl: 50 o/o
Jaroslav Petřík, dat. nar. 2. února ]_955
Zábřeh, Postřelmovská 3, PSČ 789 o]Vklad: 50 000'- Kč
Splaceno: 100 7o
obchodní podíl: 50 %

Základní kapitál: L00 000'- Kč
spráVnost tohoto Vtýpisu se potvrzuje
Krajský soud V ostravě

Údaje platné ke dni: 03.06.20]-4 06:00
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