Zoznam výpisov

č.: ~ ~ / J)f

VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Okresného súdu Bratislava 1

Oddiel : Sro
Vložka číslo: 53293/B

1. Obchodné meno
ARS TECHNOLOGY s. r. o.
II. Sídlo
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Pribišova 19/A
Názov obce: Bratislava
PSČ: 841 05
Štát: Slovenská republika
III. IČO: 44 251 009
IV.

Deň

zápisu: 04.07.2008

V. Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Vl. Predmet podnikania

(činnosti)

1. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu
voľnej živnosti,
3. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v
rozsahu voľnej živnosti ,
4. reklamné a marketingové služby,
5. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,
6. počítačové služby,
7. sprostredkovateľská činnnosť v oblasti obchodu ,
8. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb v rozsahu automatizovaného spracovania
dát,
9. činnosť podnikateľských , organizačných a ekonomických poradcov,
1 O. organizovanie športových , kultúrnych a iných spoločenských podujatí,
11. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
12. prenájom hnuteľných vecí
13. čistiace a upratovacie služby
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14. správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu
15. služby požičovní

voľných

živností

...
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,
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VII. štatutárny orgán: konateľ

I

Meno a priezvisko: Ing . Róbert Oravec
Bydlisko:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Pútnická 112
Názov obce: Bratislava
PSČ: 841 06
Štát: Slovenská republika
Dátum narodenia: 09.09.1971
Rodné číslo: 710909/6764
Vznik funkcie: 30.11.2016
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:
Za spoločnosť koná a podpisuje každý konateľ samostatne. Konateľ sa bude podpisovať
tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj
podpis.
VIII.

Spoločníci

Meno a priezvisko: Ing . Róbert Oravec
Bydlisko:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a
Pútnická 112
Názov obce: Bratislava
PSČ: 841 06
Štát: Slovenská republika

orientačné číslo

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR
Rozsah splatenia: 6 639 ,000000 EUR
IX. Výška základného imania

6 639,000000 EUR
X. Rozsah splatenia základného imania

6 639,000000 EUR
Ďalšie právne skutočnosti
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(príp. súpisné

číslo):

XI. Iné

ďalšie

právne

skutočnosti

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 13.06.2008 v zmysle príslušných
ustanovení z . č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Zmena obchodného mena z pôvodného netia CE s. r. o. na nové ARS TECHNOLOGY
s. r. o.

>

Bratislava

1 ,

Správnosť

výpisu sa potvrdzuje

r•
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1

...

23.01.2018

,I

rávnosť

výpisu : Kristína Nováková

(

( podpis oprávnenej osoby )
1

1
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odtlačok

úradnej

pečiatky)

