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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ostravě
oddíl C, vložka 72188

Datum vzniku a zápisu:
Spisová značka:
Obchodní firma:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Právní forma:
Předmět podnikání:

12. října 2017
C 72188 vedená u Krajského soudu v Ostravě
WISNAR groupe mondiale s.r.o.
Francouzská 1317/14a, 742 21 Kopřivnice
065 14 316
Společnost s ručením omezeným
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
a to v těchto oborech činnosti:
- Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce,
- Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a
zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů,
- Zprostředkování obchodu a služeb,
- Velkoobchod a maloobchod,
- Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v
dopravě,
- Ubytovací služby,
- Činnost informačních a zpravodajských kanceláří,
- Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí,
- Pronájem a půjčování věcí movitých,
- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků,
- Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení,
- Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling,
- Fotografické služby,
- Překladatelská a tlumočnická činnost,
- Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské
povahy,
- Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního
ruchu,
- Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské
činnosti,
- Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání
kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných
akcí,
- Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní
činnosti
Provozování cestovní kanceláře

Statutární orgán:
jednatel:
Ing. PETR WISNAR, dat. nar. 28. října 1965
Francouzská 1317/14a, 742 21 Kopřivnice
Den vzniku funkce: 12. října 2017
jednatel:

Počet členů:

Ing. MIROSLAV WISNAR, dat. nar. 25. ledna 1967
Náměstí 24, 742 66 Štramberk
Den vzniku funkce: 12. října 2017
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oddíl C, vložka 72188

Způsob jednání:
Společníci:
Společník:

Podíl:

Společník:

Podíl:

Základní kapitál:

Za společnost jedná každý z jednatelů samostatně.
Ing. PETR WISNAR, dat. nar. 28. října 1965
Francouzská 1317/14a, 742 21 Kopřivnice
Vklad: 10 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 50%
Druh podílu: podíl s předkupním právem (zvláštní práva a povinnosti spojené
s podílem jsou vymezeny v článku 4 společenské smlouvy společnosti)
Ing. MIROSLAV WISNAR, dat. nar. 25. ledna 1967
Náměstí 24, 742 66 Štramberk
Vklad: 10 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 50%
Druh podílu: podíl s předkupním právem (zvláštní práva a povinnosti spojené
s podílem jsou vymezeny v článku 4 společenské smlouvy společnosti)
20 000,- Kč
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