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Obchodný register

Deň vydania: 25.01.2018

Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R007110
ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 32505/T
OBCHODNÉ MENO: HV AGRO, s.r.o.
SÍDLO: Názov obce: Boleráz 444, PSČ: 919 08
IČO: 46 591 087
DEŇ ZÁPISU: 04.04.2012
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom
živnosti (veľkoobchod)
2. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
3. sprostredkovateľká činnosť v oblasti obchodu
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
6. reklamné a marketingové služby
7. prenájom hnuteľných vecí
8. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
9. faktoring a forfaiting
10. skladovanie
11. prípravné práce k realizácii stavby
12. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
13. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
14. nákladná cestná doprava vykonávaná osobnými vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného
vozidla
15. ubytovacie služby bez poskytnutia pohostinských činností
16. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení spredajom na priamu konzumáciu
17. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
18. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
19. prevádzkovanie športových zariadení
20. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
21. podnikanie v poľnohospodárskej výrobe vrátane predaja nespracovaných výrobkov na účely spracovania a
ďalšieho predaja
22. mäsiarstvo
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: JUDr., PhDr., Ing., Mgr. Bystrík Vidašič, Bydlisko: Názov obce: Boleráz 661, PSČ: 919 08,
Vznik funkcie: 04.04.2012
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: samostatne
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: JUDr., PhDr., Ing., Mgr. Bystrík Vidašič, Bydlisko: Názov obce: Boleráz 661, PSČ: 919 08,
Výška vkladu: 15 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 15 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 15 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 15 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
1. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.07.2013.
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