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Zoznam výpisov č.:                    .

VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Okresného súdu Bratislava I

k dátumu 11.04.2018

Oddiel: Sro
Vložka číslo: 72574/B

I. Obchodné meno

Morsevo terminal s. r. o.

II. Sídlo

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Mostová 2
Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
PSČ: 811 02
Štát: Slovenská republika

III. IČO: 46 152 393

IV. Deň zápisu: 22.04.2011

V. Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

VI. Predmet podnikania (činnosti)

1. organizovanie dobrovoľných dražieb
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,
6. reklamné a marketingové služby,
7. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
8. administratívne služby,
9. prenájom nehnuteľnosti spojený s poskytovaním iných než základných služieb
spojených s prenájmom,
10. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľnosti ( realitná činnosť ),
11. faktoring a forfaiting,
12. prevádzkovanie cestovnej agentúry,
13. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve,
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14. výroba minerálnych olejov
15. výroba zmesi minerálneho oleja a biogénnej látky
16. prevádzkovanie skladu minerálnych olejov
17. prevádzkovanie daňového skladu minerálnych olejov

VII. Štatutárny orgán: konatelia

Meno a priezvisko: JUDr.  Ivan  Boška
Bydlisko:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Vranovská 53
Názov obce: Bratislava
PSČ: 851 01
Štát: Slovenská republika
Dátum narodenia: 09.02.1968
Rodné číslo: 680209/6389

Vznik funkcie: 22.04.2011

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:
V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.

VIII. Spoločníci

Meno a priezvisko: JUDr.  Ivan  Boška
Bydlisko:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Vranovská 53
Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka
PSČ: 851 01
Štát: Slovenská republika

Výška vkladu: 2 550,000000  EUR ( Peňažný vklad )
Rozsah splatenia: 2 550,000000  EUR

Meno a priezvisko: Aneška  Bakšová
Bydlisko:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Hrnčiarske Zalužany 210
Názov obce: Hrnčiarske Zalužany
PSČ: 980 12
Štát: Slovenská republika

Výška vkladu: 2 450,000000  EUR ( Peňažný vklad )
Rozsah splatenia: 2 450,000000  EUR

IX. Výška základného imania
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5 000,000000  EUR

X. Rozsah splatenia základného imania

5 000,000000  EUR

Ďalšie právne skutočnosti

XI. Iné ďalšie právne skutočnosti

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 11.4.2011 v zmysle
§§ 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.07.2011.
3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.01.2013.
4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.06.2013.
5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.06.2014.
6. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.03.2015.
7. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.02.2018. Zmena obchodného mena z
pôvodného NORWARDIA s. r. o. na nové Morsevo terminal s. r. o.

Výpis zo dňa 11.04.2018


