
výpis
z obchodního rejsťříku, vedeného
Xrajským obchodním soudem v Praze
oddíl C, vložka 6320

Den zápisu| 23. pfosince 1.991

obchodní jméno: INTos/ spo1. s ř.o.

Sídlo: Žebrák, Ťovární 220, Psc 267 53

Tdénťifikační ěíslo: 43 76 31 62

Právní formai spo1ečnosť s ručenÍm omezeným

Předmět podnikání:

-Koupě zboží za účelem jého dalšího přodeje a prodej
-službv - obstaravalelská činnoEt v oblasti obchodu
-čj.nnoit organizaělích a ekooomických poradců
-stavba sťrojů s rnechanickým Pohonenr
-Kovoobrábění
-Hostinská činnosť - jídélna
-služby - provádění wýzkumných a vývojov.ých prací konstrukčně
ťechnologického a výrobního charakteru v oblastí strojů'
přístrojů, nástrojů, aaiízeÍLí, ťechnologie obrábění
a sťrojního vybavení
/mimo příl. 1.2.3. a pař. 3 2ák. 455/9l sb./
-výrobal instalace a oPravy elekťrických strojů a přístrojů
-Revize e1ekťrických zařízení
.výrobní činnosť - výroba nodelů a obalů ze
/mimo příl. 1'.2.3. a par. 3 zák. 4ř5/9I sb./
-Silniční notoťová doprava

statutární oÍ9án:

jednaťet i ing. václav Moulis
okr. Beroun' cerhovice 204

jednatel: íng Jiři }Íaroušek
Plaha 2' Bělehradská 58

nt6

dřeva

.

zastuDování společnosti:
spoteBnost zaitupují navenek jednaťelé spoleěnosti spoleěně

výše vkladu každého spoleěníka a rozsah splacení|

INPRo - INSŤITUT spol.s r.o.
Praha 1, Saméova 1, PsČ 110 00

Vklad: 4 100 000.- Kč Sp1aceno:

ing. stanislav Bogdanov
okr. Beroun, Točník 79

vktad: B20 000,- Kč splaceno: neuvedeno

íno. Václav Moulis- okr. Beroun, cerhovrce 2o3t Psč 26,t 6I
vkladl B20 000'. Kč Splaceno: neuvedeno



Vložka 6320

{l. í
' okr. Berourr. Žebrák

Vk1adI B20 000l- Kě

Pavel schovánek
okr. Beloun/ zebrák

vklad: B20 000,- Kč

rng. JoseI Kaderabe K
okr. BeIoun/ žebták 2B9, PsČ 267 53

vklad| B20 000/- 1(č splaceno!

Zák1adní jrnění: 8 200 000,- Kč

ostatní skutečnosti:

-datum sepsání společeoské smlouvy: )'2.12.I991-

správnost tohoto výpisu sé Potvrzuje
Krajský obchodní soud v Praze

3 91/ PsČ 267 53
splaceno:

345. PsČ 267 53
Splaceno:

u

obchodní re j střík
daťum: 2.0. l]l. Jsí. . . .
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