,á

pošta
V

Datum vzniku a zápisu:
Spisová značka:
obchodní firrna:
Sídlo:
ldentifikační číslo:
právní forma:
P edmět podnikání:

pis

z obchodního rejst íku, vedeného
Městskym soudem v praze
oddíl C, vložka 4L97

3.

íjna ].991
C 4197 vedená u Městského soudu v Praze
KOSOGASS - inženyring s.r.o.

Řičanská L754, 25L 01, Řrčany
165 55 732
Společnost s ručenímomezenym
Projektová činnost v investiční vystavbě
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Montáž, opravy, revize a zkgušky plynou. ch zaYízení a plnění nádob plyny
V roba, obchod a služby neuvedené v p ílohách 1až 3 živnostenského zákona
v kon zeměmě ick ch činností

Statutární orgán:
jednatel:
lng. ALBERT PROUZA, dat. nar. 6. prosince 1"940
Na Fabiáně 237313,25L 01 Říčany
BydIiště:

Na Fabiáně 237313,25L 01 Říčany
jednatel:

Počet člen :
Zprisob jednání:

lng. FRANTlŠrrc NoVoTNÝ, dat. nar. 26. června 1948
Nad vinicí 4L9l4, Mod any, L43 00 Praha4
Den vzniku funkce: 28. b ezna 2022

Jednání:
Za společnost jednají jednatelé samostatně ve všech věcech.

Společníci:
Společny obchodní
podíI:

PETR SOCHI]REK, dat. nar.

Podílník:

3]-. Iedna

L973

Na Fabiáně 23 L4lL, 251 01 Řrčany
HELENA BÍLKOVÁ, dat. nar. 3, runa 1954
Veronské nám. 333, Horní Měcholupy, ].09 00 Praha
Vk|ad: 1 050 000,- Kč
Splaceno: ]-000/o
Obchodní podíl: SOa/o
Druh podílu: základní
lng. ALBERT PROUZA, dat. nar. ]-9. srpna 3.963
K Červenémuvrchu 678/1, Vokovice, ]-60 0O Praha 6

Podílník:
Podíl:

Společník:
Podíl:

7ákladní kapitáI:
ostatní skutečnosti:

1_0

Vklad: 1 050 000,- Kč
Splaceno: ]-000/o
Obchodní podíI: 50o/a
2 100 000,_ Kč
Datum uzav ení spol. smlouvy: 27,8.199]-

ÚOaie platné ke dni:

L4. íjna 2022 03:48

712

oddíl C, vložka 4L97

Obchodní korporace se pod ídila zákonu jako celku postupem podle 777 odst,
5 zákona č . gol20,12 Sb., o obchodních spoleČnostech a druŽsfuech.

ÚOaie platné ke dni: 14. íjna 2022 03:48

212

Veřejný rejstřík

i pCId pořaclovýrn číslem121601_055055 , že tato i íst,iftá, kter,á
vznikla převedením vystupu platnýcl"r údajůe infarnračního§y§ t,drrnu v8 ejn*l
z. ? IísL
správy z eIektronickó podoby do podclby l istiniró, 5kládaj ící
§,e doslovně slroduje s obsalrern výstupu e informačnííro::;ysl-émuvÉ} 'e:j rr
sp rávy v e l ekt ron i cké icocjobě
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