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HAREX INVEST s.r.o.
Chebská 169/38, 360 06, Karlovy Vary - Dvory
Identifikační číslo

osoby: 26326221
členové:

Statutární orgán nebojeho

Jméno a příjmení:

Karel Harna

Živnostenské oprávnění č.l
Předmět

podnikání:

Provádění

staveb, jejich změn a

Druh živnosti:

Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:

01.05.2001

odstraňování

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Přerušení provozování živnosti oznámené podnikatelem: od 03.10.2012 do 03.10.2022
Živnostenské oprávnění č.2
Předmět

podnikání:

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

Obory činnosti:

Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických
strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
Přípravné a dokončovací stavební práce, specialízované stavební činnosti
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat,
hostingové a související činnosti a webové portály
Pronájem a půjčování věcí movitých
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
Projektování elektrických zařízení
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
Fotografické služby
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti:

Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:

01.05.2001

Doba platnosti
Odpovědný

oprávnění:

na dobu

neurčitou

zástupce:

Jméno a příjmení:

Karel Harna

Živnostenské oprávnění č.3
Předmět

podnikání:

Ohlašovací

Druh živnosti:
Vznik oprávnění:
Doba platnosti
Odpovědný

Vodoinstalatérství, topenářství
řemeslná

04.02.2009

oprávnění:

na dobu

neurčitou

zástupce:
Jiří

Jméno a příjmení:

Havlík

Živnostenské oprávnění č. 4
Předmět

podnikání:

Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných

Druh živnosti:

Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:

04.02.2009
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Doba platnosti
Odpovědný

oprávnění:

na dobu neurčitou

zástupce:

Jméno a příjmení:

Karel Harna

Živnostenské oprávnění č.5
Předmět

podnikání:

Vznik oprávnění:
Odpovědný

strojů

a přístrojů, elektronických

Ohlašovací řemeslná

Druh živnosti:
Doba platnosti

Výroba, instalace, opravy elektrických
a telekomunikačních zařízení
16.12.2009

oprávnění:

na dobu neurčitou

zástupce:

Jméno a příjmení:

KarelHarna

Živnostenské oprávnění č. 6
Předmět

podnikání:

Vznik

oprávnění:

Doba platnosti
Odpovědný

Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Ohlašovací

Druh živnosti:

řemeslná

16.12.2009

oprávnění:

na dobu

neurčitou

zástupce:

Jméno a příjmení:

.,". .

Karel Harna

Živnostenské oprávnění č. 7
Předmět

podnikání:

oprávnění:

Doba platnosti
Odpovědný

spotřebitelského úvěru

Ohlašovací vázaná

Druh živnosti:
Vznik

Poskytování nebo zprostředkování
02.02.2011

oprávnění:

na dobu

neurčitou

zástupce:

Jméno a příjmení:

Mgr. Petra Wiesnerová

Živnostenské oprávnění č. 8
Předmět podnikání:

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:

Ohlašovací vázaná

Vznik

oprávnění:

Doba platnosti
Odpovědný

13.06.2012

oprávnění:

na dobu

neurčitou

zástupce:

Jméno a příjmení:

Mgr. Petra Wiesnerová

Provozovny k předmětu podnikání číslo
2. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obor činnosti: Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
Adresa:
Chebská 169/38,360 06, Karlovy Vary- Dvory
Identifikační číslo provozovny: 1005655413
Zahájení provozování dne: 01.05.2001
8. Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Adresa:
Chebská 169/38,360 06, Karlovy Vary- Dvory
Identifikační číslo provozovny: 1005655413
Zahájení provozování dne: 13.06.2012
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Seznam zúčastněných osob
Jméno a příjmení:

Jiří

Datum narození:

19.07.1953

Občanství:

Česká republika

Jméno a příjmení:

Karel Harna

Datum narození:

29.05.1964

Občanství:

Česká republika

Jméno a příjmení:

Mgr. Petra Wiesnerová

Datum narození:

08.01.1976

Občanství:

Česká republika

Havlík

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Magistrát města Karlovy Vary

Ministerstvo průmyslu a obchodu
v živnostenském rejstříku.

osvědčuje,

že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány
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