
Tento výpis z obchodního rejstříku elektronicky podepsal "Krajský soud v Plzni [IČ 00215694]" dne 19.2.2015 v 14:25:55. 
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Datum zápisu: 

Spisová značka: 

Obchodní firma: 

Sídlo: 

Identifikační číslo: 

Právní forma: 

Předmět podnikání: 

Výpis 

z obchodního rejstříku, vedeného 
Krajským soudem v Plzni 

oddíl C, vložka 13546 

1. května 2001 

C 13546 vedená u Krajského soudu v Plzni 

HAREX INVEST s.r.o. 

Karlovy Vary, Chebská 169/38, PSČ 36006 

263 26 221 

Společnost s ručením omezeným 

provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

Statutární orgán: 

Jednatel: 

Způsob jednání: 

Společníci: 

Společník: 

Podíl: 

Základní kapitál: 

vodoinstalatérství, topenářství 

montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel 

výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a 
telekomunikačních zařízení 

montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 

KAREL HARNA, dat. nar. 29. května 1964 
Karlovy Vary, Chebská 169/38, PSČ 36006 
Den vzniku funkce: 1. května 2001 

Způsob jednání: 
Jednatel jedná samostatně. 
Za obchodní firmu jednatel podepisuje tak, že k vytištěnému nebo 
psanému názvu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis. 

KAREL HARNA, dat. nar. 29. května 1964 
Karlovy Vary, Chebská 169/38, PSČ 36006 

obchodní podíl 100% 

Vklad: 100 000,- Kč 
Splaceno: 100 000,- Kč 

100 000,- Kč 

Údaje platné ke dni: 19. února 2015 04:49 1/1 
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Mariánské Lázně 2 dne 19.02.20 15 v 14 :28 
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Kadlecová Martina 
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