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"MESTSKY SOUD V PRAZE [IC 00215660]" dne 22.3.2010
v 12: 01: 59 pro zákonem
overeného výstupu (výtisku) z obchodniho rejstríku.
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z obchodního rejstríku, vedeného
Mestským soudem v Praze
oddíl B, vložka 5059

Datum zápisu: 28.listopadu
Obchodní firma: GAMASTAV

1997

- invest a.s.

Sídlo: Praha 4, Hanusova 31
Identifikacní

císlo: 256 27 376

Právní forma: Akciová

spolecnost

Predmet podnikání:
- provádení

a

staveb vcetne jejich zmen, udržovacích

prací na nich

jejich odstranování
- zprostredkovatelská cinnost v oblasti obchodu a služeb
- realitni kancelár
- inženýrská cinnost v oblasti stavebnictví
- koupe zboží za úcelem jeho dalšího prodeje a prodej
Statutární orgán - predstavenstvo:
predseda: Ing. Tomáš Cepela, r.c. 591224/0235
Praha 4, Hráského 11/1910
clen: Roman Malír, r.C. 620612/0140
Cernošice, Slunecná 718, okres Praha-západ
místopredseda: Ing. Zdenek Svoboda, r.c. 591211/0831
Praha 10, Ovcárská 418/7
Zpusob jednání jménem spolecnosti
Za spolecnost jedná každý clen predstavenstva samostatne.
Podepisování za spolecnost se deje tak, že k vy tištenému nebo
napsanému obchodnímu jménu spolecnosti pripojí svuj podpis
kterýkoliv clen predstavenstva.
Dozorcí rada:
predseda: Hana Janícková, r.c. 515224/018
Praha 4, Nechvílova 1825
clen: Marcela Cepelová, r.c. 616031/1234
Praha 4, Chodov, Hráského 1910/11, PSC 148 00
den vzniku funkce: 24.cervna 2004
clen: Josef Cepela, r.c. 360318/015
Praha 4, Vikova 1146

Údaje platné ke dni: 22.03.2010
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Akcie:
102 ks kmenové akcie na majitele
v listinné podobe

ve jmenovité

hodnote

10 000,-

Kc

Základní kapitál: 1 020 000,- Kc
Splaceno:
Správnost

100 %

tohoto
Mestský

Údaje platné

ke dni: 22.03.2010

výpisu

se potvrzuje

soud v Praze
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Overuji pod poradovým císlem P4/034059/10/0KA TIPY, že tato listinhf l~
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vznikla prevedením výstupu z informacního systému verejné SP[~\t~.;~I;
\
elektr~nické
podoby do,
podoby z li~tinné,
svkl~dající
s~ z 2 vereJne
li~t~, ~e spravy
do~lovn~~':)h
,;-./I
shoduje
s obsahem
vystupu
mformacmho
systemu
v"!':>~ /
elektronické podobe.
Overující osoba:

Yanková Petra

Y Praze dne 22.03. 2010
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DOLOŽKA PRO VIDIMACI

Podle overovací knihy Uradu mestské cásti Praha 4
por. c.
vidimace
tato
úplná
kopie,XVII1438/2010
obsahující 3 stran
souhlasí doslov ne s predloženou listinou z niž byla porizena
a tato listina iJTvopisem
obsahujícím'J
stran.
V Praze dne 22.32010
Jméno
príjmení overující osoby, která vidimaci provedla
PETRA aVNJKOVA
Otisk úredního razítka a podpis overující osoby
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