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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného

Městským soudem v Praze
oddíl , vložka C 370417

Datum vzniku a zápisu: 26. července 2022
Spisová značka: C 370417 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma: Apollo Industrial Group s.r.o.
Sídlo: Těšnov 1163/5, Nové Město, 110 00 Praha 1
Identifikační číslo: 173 51 073
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Předmět činnosti:

Správa vlastního majetku.
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

Předmět podnikání:
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
v rámci oboru činnosti: 
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce; 
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných); 
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti; 
Velkoobchod a maloobchod; 
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství; 
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě; 
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků; 
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd; 
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení; 
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské 
povahy.

Statutární orgán:
jednatel:

  PETR ŠLAMPA, dat. nar. 4. října 1974
Heydukova 2079, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
Den vzniku funkce: 26. července 2022

Počet členů: 1
Způsob jednání: Jednatel je oprávněn jednat za společnost, resp. zastupovat společnost ve všech 

věcech samostatně.
Společníci:

Společník: PETR ŠLAMPA, dat. nar. 4. října 1974
Heydukova 2079, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

společník vlastní 100 podílů (tyto podíly jsou označeny čísly 1-100); na každý z 
těchto podílů připadá zcela splacený vklad společníka ve výši 1.000,- Kč, každý 
podíl odpovídá poměru vkladu na tento podíl připadající vůči celkovému 
základnímu kapitálu obchodní společnosti - je tedy o velikosti 1 %

Podíl: Vklad: 100 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 100%

Základní kapitál: 100 000,- Kč
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