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Výpis
z , vedenéhoobchodního rejstříku

Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl , vložka C 16994

Datum vzniku a zápisu: 27. června 2000
Spisová značka: C 16994 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Obchodní firma: ALFECU s. r. o.
Sídlo: Čepirohy 152, 434 01 Most
Identifikační číslo: 254 18 866
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:

hostinská činnost
poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti výcviku jízdy na koni
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší 
povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná 
vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní 
provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní 
mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Statutární orgán:
Jednatel:

  VLADIMÍR BURIÁNEK, st., dat. nar. 18. prosince 1951
V Dolíku 442, 434 01 Most
Den vzniku funkce: 27. června 2000

Jednatel:
  LIBUŠE BURIÁNKOVÁ, dat. nar. 23. května 1953

V Dolíku 442, 434 01 Most
Den vzniku funkce: 3. července 2008

Jednatel:
  VLADIMÍR BURIÁNEK, dat. nar. 24. března 1976

č.p. 19, 434 01 Polerady
Den vzniku funkce: 3. července 2008

Počet členů: 3
Způsob jednání: Jednatel zastupuje společnost samostatně.

Společníci:
Společník: VLADIMÍR BURIÁNEK, st., dat. nar. 18. prosince 1951

V Dolíku 442, 434 01 Most

Podíl: Vklad: 100 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 100 %
Druh podílu: základní č. 1 - se základním podílem nejsou spojena žádná
zvláštní práva a povinnosti
Kmenový list: ne

Základní kapitál: 100 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
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