Tento výPi§ é].éktronickypodePsal ''ČR - Krajský soud v Brně LlČ oo2r57241" dne 16.2.2012 w 10:40:55 pro zákono
definovaného Poskytovate].é owěřeného uistupu (ýýtisku) z obchodniho rejstříku. EPvid:t8toldsP2La846bo2!

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajskýn soudem v Brně
oddíl C, vložka 5628L
Datum

zápisu: L9.září

2007

Obchodni firma: PONAP s.r.o.

Sídfo., Břeclav, třída 1. máje 504/7, PsČ 690

02

Identif ikačn1 čis]-o: 277 46 992

Právni forma; Spoleěnost s ruěením omezeným
Předmět podnikáni:

- silniění motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná
vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny věetně, nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené
hmotnosti do 3,5 tuny věetně
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách L až 3
živnostenského zákona
Statutárni orqán:
jednatel: Jiřina Zemanová, dat.nar. 08.09.L964
pra};.a 2, Neklanova L49/36, PsČ 12O O0
den vzniku funkce: L9.záři 2OO7
jednatel: Pavel Bravenec, dat.nar. 01.09 .Lg'l4
Břeclav, sNP 60, PsČ690 06
den vzniku funkce: L9.záři 2007
Způsob zastupování: JňtÉnem spoleěnosti jedná jednatel, který je
oprávněn jednat samostatně. Podepisování jménem spoleěnosti se
provádí tak, že k obchodní firmě spoleěnosti připojí jednatel
spoleěnosti svůj podpis

SpoJečnici:

Jiřina

Zemanová, dat.nar. 08.09 .L964
pratra 2, Neklanova L49/36, psČ12O 00
Vklad: 100 000,- Kě
Splaceno: 100 %
Obchodní podíl: Padesát procent

Pavel Bravenec, dat.nar. 01.09.L974
Břeclav, sNP 60, PsČ690 06
Vklad: 100 000,- Kě
Splaceno: 100
Obchodní podíl: Padesát procent
%

Zákfadni kapitáJ:

2OO 000,

-

Kě

Udaje pJatné ke dni: 76.02.2072 6:00
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oddíl C, vložka 5628L
Splaceno: 100

%

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Krajský soud v Brně

\

Úaaie p7atné ke dni: 16.02.2072 6:00
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Obchodní rejstřík - ..Ypisy platných
Ověřuji pod pořadovým číslemMUBR-S 612012 OSVD-71 , že tato listina,
která vznikIa převedením výstupu z informačníhosystému veřejné spráq, z Á@-úž
elektronické podoby do podoby listinné, skládajícíse z 2listů, se doslovně/{ KHil,'3.'
shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy vi*B [#q}'rE

*:il::::J#"'.:krová
Břeclavi dne
Podpis

Hana
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