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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného
Krajskym soudem v Hradci Králové

oddíl C. v|oŽka 2623L

Datum zápisu: 2].. května 2009

Spisová značka: C 2623L vedená u Krajského soudu v Hradci Krá|ové

obchodní firma: Parseko spo|. s r'o.

Sídlo: Pardubice - Studánka, 22' července L74' PSc 530 03

ldentifikační čís!o: 287 66 831-

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

podnikání:
Předmět projektová činnost ve ýstavbě

výroba, obchod a s|uŽby neuvedené v pří|ohách L ů3
Živnostenského zákona
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
poskytování s|uŽeb v ob|asti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Statutárníorgán: jednatel:
ing. Milan Soudek, dat. nar. 13. prosince L97L
Pardubice - Studánka,22' července 174, PSČ 530 03
den vzniku funkce: 21. května 2009

Způsob jednání: Způsob jednání za společnost:
Jednate| je oprávněn jménem společnosti jednat a podepisovat
samostatně tak, Že k obchodnífirmě spo|ečnosti připojí svůj
podpis.

Spo|ečníci: lng. Milan Soudek, dat' nar. 13. prosince 1971
Pardubice . Studánka,22, čewence 174, PSČ 530 03
Vklad: 200 000,- Kč
Spfacenoz 100 o/o
obchodní podíl: t00 o/o

Základní kapitál: 200 000,- Kč

Správnost lohoto výplsu se_pg-lyrzui'e ' -

Krajský soud v Hradci Králové
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V Pardubicích dne

obchodní rejstřík . ..ypisy p|atných

ověřuji pod pořadovým číslem UmoP3 2120!3, Že tato listina, která vznikla
převedením výsfupu z informaěního systému veřejné správy z elektronické
podoby do podoby listinné, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje
s obsahem výsfupu z informačního systému veřejné správy v elektronické
podobě.

ověřující osoba: Mejzlíková Zina

Podpis

h$omdd&rtaprorlrhxd CI

ffi lť-ffi :ž225: 
*odc. ll{ský o[ťd

Bdo tŮť/o.{il*i{rírťÁ.d..,,u.*io]'#t
lai*ď&don.r ťlů!n* k||rur' l úbýl lďraýo o t'rb biil l. FvGÉm.' d.ie|

iŤffi;
ŤJŮ.b.'Fd|i+i'{íl*.ítf;forhd'h' údh*í'l **{í.. rrm.
l,íiro, l rú ia vllnro.m{ listkr ltiir:rn, elx*rir/cobobuig. iirldnl n&bvod plv&.

lgi io l+lťósÍ chtoirulr& $ifu- l0&" rqt. lmlortnn
ilrÍtlriid..hd.f ...-.....-.::..-..-----.:**----. Ana |Qfnp|{
Jnáno,/t l gi'fitď ovffil a'.:by, ktcÚ ri|mri pwdh
('dx ďBk FÍEnoť{Y)
t]ti* Úřdrdr mallo q pohB oŇ{ld05obr
.Édhrsanao


