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Výpis
z , vedenéhoobchodního rejstříku

Městským soudem v Praze
oddíl , vložka C 342583

Datum vzniku a zápisu: 1. ledna 2021
Spisová značka: C 342583 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma: KOBRAS - Caravanning & Camping s.r.o.
Sídlo: Průmyslová 1008, Benátky nad Jizerou II, 294 71 Benátky nad Jizerou
Identifikační číslo: 097 87 941
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zámečnictví, nástrojářství
obráběčství
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Statutární orgán:
jednatel:

  Ing. JAN BRUNNER, dat. nar. 28. listopadu 1972
Na Vinici č.ev. 78, 289 37 Loučeň
Den vzniku funkce: 1. ledna 2021

Počet členů: 1
Způsob jednání: Jednatel zastupuje společnost v celém rozsahu samostatně.

Společníci:
Společník: Ing. JAN BRUNNER, dat. nar. 28. listopadu 1972

Na Vinici č.ev. 78, 289 37 Loučeň

Podíl: Vklad: 100 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 100%
Druh podílu: základní
Kmenový list: nevydává se

Základní kapitál: 100 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:

Na základě projektu přeměny vyhotoveného dne 25.11.2020 statutárním 
orgánem společnosti KOBRAS spol. s r.o., identifikační číslo 186 26 980, se 
sídlem Chlumecká 1502, Kyje, 198 00 Praha 9, zapsané v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2052, jako společnosti 
rozdělované, se uskutečnila přeměna spočívající v rozdělení odštěpením se 
vznikem dvou nových společností, kdy jedna odštěpovaná část jmění společnosti 
KOBRAS spol. s r.o. přešla v důsledku přeměny na nově vznikající společnost 
KOBRAS RUNLAB s.r.o., se sídlem Praha 9, Kyje, Chlumecká 1502, a druhá 
odštěpovaná část jmění společnosti KOBRAS spol. s r.o. přešla v důsledku 
přeměny na nově vznikající společnost KOBRAS - Caravanning & Camping 
s.r.o., se sídlem Benátky nad Jizerou II, Průmyslová 1008, a to k rozhodnému dni 
01.01.2021.
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