ČĺslodoŽiadania : el-58397/2019lB

vÝPls z oBcHoDNÉHo REGIsTRA
okresného súdu Bratislava
k dátumu 27,03.2019

l

Oddiel: Sr
Vložka číslo:1353/8
l. obchodné meno

EXPRES MEDIA

K. s.

ll. Sídlo

Názov ulice (lného verejného priestľanstva) a orientačnéčíslo(príp. slipisné číslo);
Vrútocká 48
Názov obce: Bratislava
PSě:821 04
Štát: slovenská republika
llt.

lČo:35792og4

lV. Deň

zápisu: 17.07.2000

V. Právna forma: Komandĺtná spoločnosť

Vl' Pľedmet podnikania (činnosti)
sprostredkovatel'ská činnosť,
2. kúpa tovaru na účelyjeho predaja konečnému spotrebltelbvi (maloobchod),
3. kÚpa tovaru na účelyjeho predaja iným prevádzkovatel'om Živnosti (vel'koobchod),
4. reklamná, propagačná a inzertná činnosť'
5, vydavatel'ská činnosťv rozsahu vol'nejŽivnosti,
6, výroba a nahrávanie audio a video nosičov,
7. prieskum trhu,
B. prenájom spotrebného a priemyselného tovaru,
9. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnutel'ností,
10, leasingová öinnosť,
1,

M!. Štatutárny orgán: komplementár

obchodné meno/názov:

D.EXPRES, k.s.
SídIo:
Názov ulice (iného veĘného priestranstva) a orientačnéěĺslo (príp. súpisnéěíslo):
Vrútocká 48
Názov obce: Bratislava

PSČ:821 04
śtát:slovenská republika
lčo: gs 709 651

Vznik funkcie: 01.11.2013
Zástupca
obchodné meno/názov:
D.EXPRES Management spol. s r. o.
Sídlo:
Názov ulice (iného verejného priestranstva} a orientačnéčíslo(príp. súpisnéčíslo):

Vrútocká 48
Názov obce: Bratislava
PSč:821 04
Štát:slovenská republika
lćo: ąĺ5o2 690

Zástupca
Meno a pľiervisko: lvan Antala
Bydlisko:
Názov ulice iného veĘného priestranstva) a orientačnéčíslo(príp. súpisnéčíslo)l

Dátum narodenia
Rodné čís

Spôsob konania v mene komanditnej spoločnostl:

Podpisovanie za spoločnosťsa vykoná tak, Že k vytlačenémualebo napÍsanémunázvu
spoločnosti, mena komplementára, prĺpadne osoby oprávnenej u
komplementára
konať a slova "komplementár" pripojí komplementár svoj podpis. '"n"

Vlll. Spoločníci
Komplementárl
obchodné meno/názov:
D.EXPRES, k.s.
SÍdlo:
Ná1ov ulice (inrĹho veĘného priestranstva) a orientačnéčíslo(príp. sriplsné čÍslo):
VrÚtocká 48

Názov obce: Bratĺslava
PSČ: 821 04

2

Štátl slovenská republika
Komanditisti

obchodné meno/názov:
EXPRES NET Management spol. s
Sĺdlol

r.o.

(iného veĘného prlestľanstva)

ľíäľ-ľiT

a orientačnéčíslo(príp. súpisnéčĺslo):

Názov obce: Bratislava

PSč:821 04

Štát: slovenská republika

Výška vkladu: 25o,oooooo EUR
Rozsah splatenia: 2S0,000000 EUR
lX. Výška základného imania

250,000000 EUR
X. Rozsah splatenia záktadného imania
250,000000 EUR
Ďalšie právne skutočnosti

Xl' lné d'alšie pľávne skutočnostt
1' obchodná spoločnosť bola zalotenázakladatel'skou
listinou vo forme notárskej
zápĺsnice N 33/2000,.Nz 30/200o spĺsanejoňa
1g.62ooo notarom JUDr. lvanom
v zmysrels1. sď sz oo'. á,-ĺo+
153 zák.č.

h::ľlľłlľJ'ľ?''::i:ch,

đ1bił9'91

Zzvznení

2' Notárska zápisnica č. N 356/2002,
NZ 31gl2oo2zo dňa 3a.1l.2[o2osvedčujúca
ľozhodnutie jediného.spoločnÍkao
zvýšenĺzákladného ĺmania.
3. Rozhodnutie jediného spoločnĺka
.ä onu %'o1.2006.
4. Rozhodnutie jediného spoločnÍk;
;; dňa 16'03. 2o1o.
5' Notárska zápisnica N g6olzoĺg,
Ńżggzgvzois, ŃčRls 39493/2013 zo dňa
30.10.2013
osvedčujúca priebeh valného zhromaŽdenia,
na rtóroň nolo rozhodnuté o r'"n"
právnej
formy zo spoloČnosti s ručenímou*"J."ným
na Lom"noitnri spoločnosť.

Výpis zo dňa 27.O3.2O1g

na

,d287.conVersionR6cordForPĺintedDocUment,sk,

Jazyk: SK, Yerzla: 2.1,

osvedčovacia doložka
osvedčujem' žę tenĺo lietirrný dokumgnt venĺkol zaruČenou
konvgrziou z elektľonickej do llslinnej potioby podl,a 35 ods'
1 písm. a) zákona
$
z_ o eĺektronickej
vykonu posoo""ĺi o'ga-nl"
o zmene a dopinenl niektoľých zákonov (zákon o
.podobe
e'Govornmente) v znenÍ neskońiích preopiäov a pool'a
""ráin"i
'o"i " slovánix"l ,"ň,iilir,v č' 275t2o14Z'
vyhlášký nĺi'i"t"*'r"" nnanciĺ
z. o zäručenej
konverzil.

č' 305/2013 Z'

(lĺla1ĺ,l111t7ĺlr777llkĺlrlleltĺll1()Ktjĺllel\ĺl,

Počet listov

2

Počet neprázdnych strán
Formát papiera

o
o

/ Jl q1l{lllPl ŕ(]ĺĺllP

3

Formát papiera A4

Dokument obsahuje prostriedky autorizác|e alelro
časovúpečiatku
Dokument neobsahuje prostriedky autorĺzácie ani časovú
pečiatku

Aulorl1acne íllrrk í)()Vol.inellc, r ltlktlĺlleĺlĺtl,', elektr()í)l(;
Be; ĺtlrllle
Arlklĺlzaĺ)la(J('Vorjĺlell(} eleklrĺlnlckerl() (J()Ktlfileí]tl]
Stav autorizácĺe

platná

tas autorizácie

27.03.2019 A9:4s

las

ovęľenia autorizácie

27.03.2019 09:49

Miesto autorizácie
()s{)l)al Kl()ra

;]{

ldentĺfikátor

jt()íl.aa( jll l Vyh(]í]0la

Min isterstvo s pravod ivosti sR, lcA

0432 39, NTRSK.OO,I 66073 SK

Zastupujúca
Mandát

Casova pećlatka

k

oroslrioĺtku at,toí'zä( jle

Stav časovej pečiatky

platná

Čas vystavenia časovej pečiatky

27.0 3.2019 09:49

Vydavatel' ěasovej pećĺatky

CN =Time Stamp Authority

Čas overenia časovej pečiatky

r)

lalĺt](;8

K()l ] Vcí ll

1

OU =SEP, O=Na rod ny bezpecnosln urad C=SK
v

27.03.2019 A9:49

l

'idenčnéčíslozáznamu o zaručenej
nverzii
ltum a čas vykonania zaručenej

konvezie

9-000536
27.03.2A19 O9:49

1t2

Hodnota elektronického odtlačku pôvodného elektronického dokumentu
Dl06md MCGGBxFWKVguBkT3rRmHOpfhk=

Funkcla pouŽitá pre výpočet elektronlckého odtlačku
Zal l l,'el lt'(ĺ

lČo

sHA-256

)ĺ lvHí/ll|,/VKĺ)Íli}|

T

36631 124

Názov právnĺckej osoby

Slovenská pošta, ä.s,
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrioa
oR os BB' oddiel Sa, vloŽka č'803/s

Meno
Priezvisko
Funkcia alebo pracovné zaradenie zamestnanec
+)

Ak bols zaÍuč6ná konveaia vykongná auĺomeilżováhým 8pôsobom,

ŮdôJó

o meno, pĺloŻvisku, tunkcl| € pra@vĺom zaŕ8dgna!á nruvádzr]Ú'

Podpis a pečiatka

2t2

