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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 43894

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

13. března 1996
C 43894 vedená u Městského soudu v Praze
Axial Personnel Agency, s.r.o.
Praha 1 - Nové Město, Hybernská 1009/24, PSČ 11000
610 56 014
Společnost s ručením omezeným
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
zprostředkování zaměstnání za úhradu pro české občany na území
České republiky dle rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních
věcí České republiky Zn. 41/23258/97
personální poradenství
potrubní a pozemní doprava vyjma železniční asilniční motorové dopravy
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
výroba kovového spotřebního zboží
přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
velkoobchod a maloobchod
skladování zboží a manipulace s nákladem
realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
zpracování dat, služby databank, správa sítí
reklamní činnost,marketing, mediální zastoupení
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
u fyzických a právnických osob
balící činnosti
Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
Hostinská činnost
Poskytování technických služeb
Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
Výroba a zpracování skla
Poskytování služeb osobního charakteru
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
Překladatelská a tlumočnická činnost
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
praní pro domácnost, žehlení opravy a údržba oděvů, bytového textilu a
osobního zboží
poskytování služeb pro rodinu a domácnost
poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování
dat, hostingové a související činnosti a webové portály
činnost informačních a zpravodajských kanceláří

Statutární orgán:
jednatel:
JUDr. RENÁTA ŠŤASTNÁ, Ph.D., dat. nar. 9. prosince 1973
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Bydžovská 686, Klánovice, 190 14 Praha 9
Den vzniku funkce: 2. září 2014
jednatel:

Počet členů:
Způsob jednání:

Společníci:
Společník:

Podíl:

Společník:

Podíl:

Základní kapitál:

JUDr. KRISTINA STIEFELOVÁ, dat. nar. 29. června 1973
Koněvova 1978/234, Žižkov, 130 00 Praha 3
Den vzniku funkce: 2. září 2014
2
Způsob jednání za společnost: Jednatelé jednají za společnost samostatně.
Jednatel je oprávněn udělovat za společnost zmocnění. Podepisování za
společnost se děje tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě připojí
jednatel svůj podpis
JUDr. RENÁTA ŠŤASTNÁ, Ph.D., dat. nar. 9. prosince 1973
Bydžovská 686, Klánovice, 190 14 Praha 9
Vklad: 3 125 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 50%
JUDr. KRISTINA STIEFELOVÁ, dat. nar. 29. června 1973
Praha 3, Koněvova 234, PSČ 13000
Vklad: 3 125 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 50%
6 250 000,- Kč
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