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PoskytovBtelg wěřeného vý8tuPu (výtisku) z obchodtrího r6jstříku. EP\'id:td9t9977f7d3j41f4e

vÝPis

z obchodního rejst íku, V deného
Krajsk:Ím soudem v Brně
oddíl c, vložka 6499

Datum zápisu.' 2.ěervence L992

Obchodni f irma.' MIP, spol. s r. o.

Sid]-o: Velká nad Veliěkou 628, psč sge zE

Identifikačni čis]-o: 469 63 111

Právni forma; Spoleěnost s ruěením omezen; m

PŤedmět podnikáni:

- obchodní ěinnost.
Automatizované zpracování dat.
Poskytování software.
Poradenství v oblasti prrimyslové automatizace ídících a
infozmaěních systémri .
- projektování strojního za ízení
- v'. roba, instalace a oPravy elektrick ch strojri a p ístroj
- q roba a montáž dopravních a manipulaěních systémri
- poskytování služeb pro zeměděIství a zahradníctví
- agenturní ěinnost v oblasti umění a kultury
- truhlá ství

zemědělsEví, věetně prodeje nezPracovan ch zemědělsk ch w robkri
za ěelem zPracování nebo dalšího prodeje

Statutárni orgán:

jednatel: Ing. .'i í Slovák, Í.é. 630909/0155
Velká nad Veliěkou 628, okres Hodonín, Psč 696 74
den vzniku funkce: 2. ěervenc,e L992

Zprisob zastupováaí: Jménem spoleěnosti jedná samostatně jednatel
spoIeěnosti. ilednatel se za spoleěnost podepisuje tak, že k
obchodní fírmě spoleěnosti p ipojí sv j podpis.

Spo7ečnici:

Ing. Ji í Slovák, i.é. 630909/0755
Velká nad Veliěkou 628, okres Hodonín, Psč 696 74
Vklad: 100 000'- Kě
Splaceno: 100 t
obchodní podíl: 100*

Zák]-adni kapitá]-: 100 000 
' 
- Kě

splaceno: 100t

ostatni skutečnosti:
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Právní formou spoleěnosti je

Správnost tohoto

Kraj sk

oddí1

sPoleěnost s ruěením

\r pisu se potvrzrrje

soud v Brně

c, vložka 6499

omezenym.
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