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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného

Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl C. v|oŽka ]-4938

Datum zápisu: 2]-. |edna ]-999

Spisová značka: c ].4938 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

obchodní firma: INSTAS Melíšek s'r.o.

Sídlo: Tep|ice, Hornická 1, PSC 415 01

Identifikační číslo: 25o 47 299

Právní forma: Spo|ečnost s ručením omezeným

Předmět vodoinsta|atérství
podnikání:

zednictví

montáŽ měřide|

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

výroba, obchod a s|uŽby neuvedené v pří|ohách 1. aŽ 3
Živnostenského zákona

Statutárníorgán: Jednate|:
PETR MELISEK, dat. nar. 8. května ]-950
Jugoslávská 2686, 4L5 01. Tep|ice
den vzniku Íunkce: 21.. |edna 1.999

Jednatel:
EVA MElÍŠrovÁ, dat. nar. 29. srpna 1956
Jugos|ávská 2686, 4I5 01' Tep|ice
den vzniku funkce: 21. ledna 1999

Způsob jednání: Jednate|é zastupují spo|ečnostkaŽdý samostatně"

Společníci: PETR MELíŠEK, dat' nar" 8. května 1950
Jugos|ávská 2686, 4]-5 01. Teplice
Vklad: 50 000.- Kč
Splaceno: tO9 o/o

Druh podí|u: zák|adní podí| č. 2
obchodní podíl: 50 o/o

EVA MElíŠrovÁ, dat. nar. 29. srpna 1956
Jugoslávská 2686, 4L5 oL Tep|ice
Vklad: 50 000,- Kč
Splaceno:. tOO o/o

Druh podí|u: zák|adní podí| č. 1-

obchodní podí|: 50 %

Zák|adní kapitá|: 1.00 000,- Kč

ostatní Počet členů statutárního orgánu: 2
skutečnosti:

obchodní korporace se podřídi|a zákonu jako ce|ku postupem

Úoaie p|atné ke dni: Io'o7 '2aL4 06:00 u2



oddíl C, vložka 14938

pod|e s 777 odst. 5 zákona č, 90l2oL2 Sb., o obchodních
společnostech a druŽstvech.

Správnost tohoto výpis-u se potvrzuje

Krajský soud v Ústí nad Labem
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ověřující osoba: Rudlová Dana
Podpis

Úoaje platné ke dni: Lo'o7,201'4 06:00 212


