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OSNOVNI PODATKI O SUBJEKTU
status subjekta:

vpisan

datum vpisa subjekta v sodni register:

30.05.2014

matična številka:

6619894000

davčna številka:

44741375

firma:

KIRBO storitve in trgovina d.o.o.

skrajšana firma:

KIRBO d.o.o.

sedež:

Ljubljana

poslovni naslov:

Dunajska cesta 116, 1000 Ljubljana

pravnoorganizacijska oblika:

Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o.

osnovni kapital:

7.500,00 EUR

število delnic:

ni vpisa

vrsta organa nadzora:

nima organa nadzora

DRUŽBENIKI
zap. št. družbenika:
identifikacijska številka:
osebno ime:

vrsta odgovornosti za obveznosti družbe:
datum vstopa:

795961
davčna številka - podatek ni javen
BOCHAROV KIRILL
BUDAPESHTSKAYA 43-2-79, 192239 SANKT PETERBURG, RUSKA
FEDERACIJA
ne odgovarja
08.07.2014

POSLOVNI DELEŽI
zap. št. deleža:
osnovni vložek:
delež v odstotku ali ulomku:
imetniki:

223329
7.500,00 EUR
100%
zap.št. družbenika 795961, BOCHAROV KIRILL

Naslov:

OSEBE, POOBLAŠČENE ZA ZASTOPANJE
zap. št. zastopnika:
587237
vrsta zastopnika:
direktor
identifikacijska številka:
davčna številka - podatek ni javen
osebno ime:
BOCHAROV KIRILL
BUDAPESHTSKAYA 43-2-79, 192239 SANKT PETERBURG, RUSKA
naslov:
FEDERACIJA
datum podelitve pooblastila:
16.07.2014
način zastopanja:
samostojno
omejitve:
ni vpisa
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ČLANI ORGANA NADZORA
ni vpisov

SKUPŠČINSKI SKLEPI
ni vpisov

RAZNO
ni vpisov

SPREMEMBA DRUŽBENE POGODBE / STATUTA
datum vpisa spremembe v sodni register:
22.07.2014
datum sklepa o spremembi:
16.07.2014
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