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Omlouváme se za vzniklé potíže s přihlášením do evidence skutečných majitelů a evidence
svěřenských fondů. Na odstranění chyby se pracuje.

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Hradci Králové

oddíl C, vložka 14333

Datum vzniku a zápisu:
10. března 1999
Spisová značka:
C 14333 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Obchodní firma:
RENOVA RAIL s.r.o.
Sídlo:
Pod Lesem 256, Hylváty, 562 03 Ústí nad Orlicí
Identifikační číslo:
259 17 781
Právní forma:
Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
obory činnosti:
poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
výroba strojů a zařízení
zprostředkování obchodu a služeb
velkoobchod a maloobchod
údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, 
výstav, veletrhů, prodejních a obdobných akcí
poskytovaní technických služeb
výroba, obchod a služby jinde nezařazené
velkoobchod a maloobchod
Statutární orgán:

jednatel:
 
JANA HŮLKOVÁ, dat. nar. 25. dubna 1980
Pod Lesem 256, Hylváty, 562 03 Ústí nad Orlicí
Den vzniku funkce: 14. prosince 2016

Počet členů:
1

Způsob jednání:
Jednatel jedná za společnost ve všech věcech samostatně.
Společníci:

Společník:
JANA HŮLKOVÁ, dat. nar. 25. dubna 1980
Pod Lesem 256, Hylváty, 562 03 Ústí nad Orlicí

Podíl:
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Vklad: 100 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 100%

Základní kapitál:
100 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., 
o obchodních společnostech a družstvech.
Údaje o zřízení:
Společnost s ručením omezeným byla založena zakladatelskou listinou formou notářského zápisu ze dne 
15.2.1999 podle zák.č. 513/91 Sb.
Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (http://www.justice.cz).
Dne: 17.12.2022 21:34
Údaje platné ke dni 17.12.2022 03:51
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