Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného

Městským soudem v Praze
oddíl C' vložka 276La6

Datum vzniku a zápisu: L5. května 2017
c 276L06 vedená u Městského soudu v Praze
Spisová

značka:

obchodní firma:
Sídlo:
ldentifikačníčíslo:
Právní Íorma:
Předmět podnikání:

ReXiZ s.r.o.
Rybná 7L6l24, Staré Město, L10 00 Praha 1
060 99 777
Společnost s ručenímomezeným
1' Výroba, obchod a sluŽby neuvedené v přílohách

3'

aŽ 3 Živnostenského

zákona
Výroba elektronických součástek, elektrických zaYízení a r4ýroba a opravy
elektricých strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém
-

napětí,
-

Velkoobchod a maloobchod,

- Poskytování software, poradenství v oblasti inÍormačníchtechnologií'
zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály,

Mimoškolní vychova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské
činnosti'
2'Výroba, instalace, opravy elektriclcých strojů a přístrojů, elektronických a
telekom u n kačn ích zaY ízenÍ
3. Poskytování technických sluŽeb k ochraně majetku a osob
_

i

Statutární orgán:
jednatelr

JlŘíERBEN, dat' nar' 2' dubna

]-9B0

č.p' 248' 47L L1' Horní Libchava

L
Počet č!enů:
jednání:
Jednateliednázaspolečnostsamostatně.
Způsob
Spoleěníci:
JlŘíERBEN, dat. nar. 2. dubna ]-9B0
Spoleěník:
č'p' 24B, 47L LL Horní Libchava

PodíI:

Základní kapitál:

Vklad: ]-00 000,- Kč
Splaceno: L}Oo/o

obchodní podíl: 1000/o
100 000'- Kč

Údaje platné ke dni: 5. března 2020 03:36
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