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Výpis

z obchodního rejstříku Í vědeného
Krajským soudem v Hradci KráIové

oddí1 c ', vložka 690

'ái:Jjn 
:áij'',s:j: 29. srpna 1991

Jčcicdlj ťi t::.a: Firma FAUI,IIAMMER s. r. o

Síc]o: Tržek 38, PsČ 570 01

Íoentjfii;;rlj lij.'qio.. 150 35 328

Právni f ('.ri|.a: spo1eěnost s ruěením omézeným

Před'ně r pJa:..l ri.r:.r :

. Mlynářství
- opravy motorových vozide}
- Pronájem bytových a nebytových prostor
- Silníční motorová doprava nákladní
- výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků
klalifikovaných jako výbušné, oxidující, ext!émně hořIavé'
vysoce hořlavé, vysocé toxj"cké, toxické, karcinogenní,
mutagenní, toxické pro reprodukci, nébezpečné pro životní
prostředí a pťodej chemíckých 1átek a chemických přípravků
klasifikovaných jako vysoce toxické a toxícké
- Velkoobchod
- Speciali zovaný maloobchod
- Maloobchod motorovými vozidly a jejich Přís1ušenstvím
- Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny
- výÍoba kÍmiv a krmných směsí
- výroba potravinařských vyrobkú
- Skladování zboŽí a manípulace s nákladem
- zplostředkování obchodu
. zplostředkování s1užeb
- činnost podnikate1ských, finaněních, oťganizaěních
a ekonomických poradců
- výroba élektřiny
- Testování, měření a analýzy
- Poskytování téchnických služeb
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví
- Pronájem a pujčování věcr movitych
- ubytovací s1užby

s La ťr] téi.r]. i]tLr:j'..

j ednatel : .'an FaulhaÍIuner ' r .

LitomyŠt, zá}]xadr , za

jednatél : Ivan Faulhamer, r.
r.i +amrrě1 llf'Al. ňřt ?R!f uv4!J r -

zastuPování za společnost:

č. 460603/013
brankou čp. 137, PsČ 570 01

č.450408/043
okres Svitavy

, ci.r a p_i: .l střá'!a .. -i,;.



oddíl c' vložka 690

Společnost zastupuje navenek vúěí třetím osobám a organízacím
jednateI . r.aždý z jednatelú je oprávněn jednat jménem
spo1éčnosti samostatně. Podepisování za společnost se děje tak'
že k vytíštěnému nebo napsanému obchodnímu jménu spoleěností
přípojí kteťýkolív z jednatelů svůj vlastnoruční podpís.

Spol eč;rí ci ..

Tvan Faulhamér
Í,itomyš1 , ltžek čp.38, okres Svitavy
vklad: 735 000'- Kě
Splaceno: 100 %

obchodní podí1 : 1/3

.'an EaulhaÍuner
Iitomyšl, záhradí ' za brankou čp' 137, PsČ 570 01
Vklad: 735 000'- Kč
Splaceno: 100 B

obc}rodní podíl : 1/3

Petr Faulbammer ' r 'ě. 6706LI/0334
ritomyšl' Braunerovo ná'm. ěp. 2o{, okres Svitavy, Psč 570 01
Vklad: 735 000'- Kě
Splaceno: 100 %

obchodní podíl : 1/3

Zák]adn1 ia;.'l táJ : 2 205 000,- Kč

Astatni s.Lutrir.sii i

- Úaaie o zřízení
Společnost s ručením omezeným byla založena spoleěenŠkou smlouvou
dne 29.8.1991 podle ust. par. 106 n zák.č. 103/90 Sb.
- pod1e Změny spoleěenské smlouvy ze dne 16.L2.1992 uprawuje
se společenská smlouva uzavřená dne 29.8'1991 .

- Správnost tohoto výpisu se potvťzuje

KralskÝ soud v Bradcj- Králové
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