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Výpis
z , vedenéhoobchodního rejstříku

Krajským soudem v Plzni
oddíl , vložka C 15460

Datum vzniku a zápisu: 20. října 2003
Spisová značka: C 15460 vedená u Krajského soudu v Plzni
Obchodní firma: CHEMPRES s.r.o.
Sídlo: Bělohorská 454/3, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň
Identifikační číslo: 263 62 651
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:

výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a 
telekomunikačních zařízení
výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků
výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních 
alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a 
ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením)
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Statutární orgán:
jednatel:

  PETER SENKULIČ, dat. nar. 1. července 1960
č.p. 56, 533 41 Vyšehněvice
Den vzniku funkce: 3. července 2006

Způsob jednání: Způsob jednání:
Jednatel jedná jménem společnosti samostatně.

Prokura:
Způsob jednání:
Prokurista jedná za společnost samostatně.
Prokurista se za společnost podepisuje tak, že k napsané nebo vytištěné 
obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis a dodatek označující prokuru.

Společníci:
Společník: PETER SENKULIČ, dat. nar. 1. července 1960

č.p. 56, 533 41 Vyšehněvice

Podíl: Vklad: 200 000,- Kč
Splaceno: 200 000,- Kč
Obchodní podíl: 100 %

Základní kapitál: 200 000,- Kč
Údaje o exekucích:

Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek, Exekutorský úřad Plzeň-město, se sídlem 
Rychtaříkova 1, 326 00 Plzeň, rozhodl exekučním příkazem čj. 134 EX 05800/15 
- 099, ze dne 19. srpna 2015, o provedení exekuce postižením jiných 
majetkových práv povinného: PETER SENKULIČ, dat. nar. 1. července 1960, 
Vyšehněvice čp. 56, 533 41 Vyšehněvice, a to obchodního podílu povinného, 
jako společníka, v obchodní společnosti: CHEMPRES s.r.o., se sídlem: Plzeň, 
Bělohorská 3, okres Plzeň-město, PSČ 30100, identifikační číslo: 26362651.
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