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Výpis
z obchodního
rejstříku'
Vedeného
KrajskýmsoudemV HradciKrá|oVé
oddÍ|
c. V|ožka
8932
Datum zápisu:

7. prosince1995

spisová značka: c 8932Vedenáu Krajského
souduV HradciKrá|oVé
obchodní'irma: D|TEsPEDITloNs.r'o.
SídIo:

Náchod'Bražecká97' PSc 547 01

|dentifikačníěís|o: 648 26 651

PráVníforma:
Předmět
podnikání:

společnost
s ručením
omezeným
provozování
čerpacích
stanics pa|ivya maŽivy
silniční
motorovádopravanákladní
N,4a|oobchod
motoro\^ými
VoZid|ya jejich příslušenstvím

N,4a|oobchod
se smíšeným
ZboŽím
Zprostředkování
sIužeb
Velkoobchod

Zprostředkování
obchodu
ZasiIateIství
Zastupování
V ceIním
říZení
opraq/ silničních
VozideI

statutárníorgán: Jednatel:
ZdeněkDítě,dat'nar'3' března1952
Náchod'U Vodojemu
1691,PsČ54701
d e n V z n i k uÍ u n k c F . 7n í n c i n . A1 o q 5

jednání
způsobjednání: ZpůSob
za spoIečnost;
je opráVněn
jednatnaveneka podepisovat
Jménem
společnosti
Za
nijednatel
spoIečnosti'
Prokura:

|ng'JiříDítě,dat' na|.24'zájí I9B2
Náchod- Bě|oves.Na Vác|aváku113. PsČ 547 01

je zmocněnke VšempráVním
Prokurista
úkonům,
k nimždochází
připrovozupodnikU'
plná
i kdyžse k nimjinaklyŽadujeZV|áštní
je opíáVněnspoIečnost
podepisovat
moc.Prokurista
zastupovata
Za ni samostatně'
V prokuřeje ZahrnUto
opráVnění
Zcizovat
nemovitosti
sooIečnosti
neboie zatěŽovat.
spo|ečníci:

ZdeněkDítě'dat.na|'3' března 1952
Náchod,U Vodojemu169í,PSČ 547 01
Vk|ad;2 500 000'. Kč
Splaceno: 100 70
obchodní podí|;100 %

zák|adní
kaoitá|: 2 500000.-Kč
Udajeo zřÍzenÍ:
ostatní
Údajep|atné
ke dnj:12,11'2013
06:oo

Lt2

oddí|c' V|ožka8932
skutečnosti:

Zak|adate|skou
omezenýmby|aza|ožena
SpoIečnosl
s ručením
podleZák.č.
Žápisuze dne1'11.1995
listinou
iormounotářského
513/91Sb.
odštěpením
DÍTĚsPEDlT|oNS'r'o'by|arozdě|ena
spo|ečnost
jmění
jejího
D|TE
spo|ečnosti
na noVěZa|oŽené
částí
s převodem
BraŽecka
97.PSČ547
Náchod'BÍaŽec,
LoGIST|cs'r.o.se s|d|em
s'r.o.
se sídIem
a
P.J'
TANDEM
čísIo
27536416
o1,identifikační
čís|o
97' PsČ54701,identifikační
Náchod.BraŽec'BraŽecká
27536432.
qpráVnos!toh9jo Výpis!!se pqlvrzuie
KrajskýsoudV HradciKrálové

ověřuji pod pořadovým čislem v 752/2013,že tato
Iis!i|a|
která
vznikla
převedentm
vystupu
z intormačního systému veřeiné správy z elekttonické
podoby do por|oby |ítinné, s|tádajici se ] t liitu,ů),
odpo|íďá |ýstupu 7 inÍormatniho t\téňu veieiné
správy v elektronické podobě'
v Náchodě,dne l2.l1,20l3
Podpis.'údíC9|a,\titu|eclá
.
rJjemn|c
no!Jř!.xa
pověťe|ánolářkou
ItrDi Olsou Medlnovou
ho1á|kÓuý Nácho!]d
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Udajeplalnéke dni:12.11'201306:00
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