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(Datum aktualizace databáze: 22.12.2017) 
 Tento výpis má pouze informativní charakter, výpis nemusí obsahovat nejaktuálnější údaje a nemá žádnou právní moc. 

Registrace subjektu byla v tomto zdrojovém registru ukončena.

soud: 1 - Městský soud v Praze
spisová značka: C 38091

rejstřík: Obchodní rejstřík

IČO: 63984342
obchodní firma: KROKUS, spol. s r.o. v likvidaci

právní forma: 112 - Společnost s ručením omezeným
sídlo: Orebitská 940/2, 13000 Praha 3 - Žižkov, Česká republika

stav subjektu: zaniklý subjekt
datum zápisu: 13.6.1995
datum zániku: 13.2.2013

Předmět podnikání

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
zprostředkování v oblasti obchodu a služeb
propagace zboží a služeb

Ostatní skutečnosti

Datum sepsání společenské smlouvy:19.5.1995
společnost byla ke dni 3.1.2013 zrušena a vstoupila do likvidace
Společnost KROKUS, spol. s r.o. v likvidaci, IČ 63984342 se vymazává z obchodního rejstříku. Právním
důvodem výmazu je ukončení likvidace společnosti.

Kapitál

jmění: základní
vklad: 100 000,00 Kč

Statutární orgán

jméno: Dragan Djilas, datum narození: 
funkce: Jednatel

bydliště: , Praha 3, Česká republika
Způsob jednání za společnost: Jednatel jedná za společnost samostatně. Podepisování se děje tak, že k
uvedenému názvu spo- lečnosti připojí svůj podpis.

Likvidátoři

funkce: likvidátor
jméno: EVA FIFALDOVÁ, datum narození: 

Výpis dat Veřejného rejstříku v ARES

www.K
RIK

.rs

http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/ares_sad.cgi?zdroj=2&adr=13549434&jazyk=cz
http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/ares_sad.cgi?zdroj=2&adr=13549435&jazyk=cz


26/12/2017 VR-KROKUS, spol. s r.o. v likvidaci

http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/darv_or.cgi?ico=63984342&xml=1&ver=1.0.2&stdadr=true&rozsah=0 2/2

bydliště: Praha 5 -  Česká republika

Společníci s vkladem

jméno: Zorag Ilic', datum narození: 
bydliště:  , Beograd , SRJ, Česká republika

vklad: 20 000,00 Kč
splaceno: 20 000,00 Kč

jméno: Zdravko Ponjarac, datum narození: 
bydliště: , Beograd, SRJ, Česká republika

vklad: 20 000,00 Kč
splaceno: 20 000,00 Kč

jméno: Željko Draškovic', datum narození: 
bydliště:  , Beograd, SRJ, Česká republika

vklad: 20 000,00 Kč
splaceno: 20 000,00 Kč

jméno: Miroslav Petrovic', datum narození: 
bydliště:  , Beograd, SRJ, Česká republika

vklad: 20 000,00 Kč
splaceno: 20 000,00 Kč

jméno: Milica Delevic', datum narození: 
bydliště: , Beograd, SRJ, Česká republika

vklad: 20 000,00 Kč
splaceno: 20 000,00 Kč

 
Tento výpis byl pořízen prostřednictvím IS ARES dne  26.12.2017 v 13:37:38

Copyright © 2017, Ministerstvo financí ČR, ares@mfcr.cz
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