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This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!
Section : Sro
Business name:

Insert No.: 1527/L

POLY, spol. s r.o.

(from: 12/01/1993)

Dolné Rudiny 1
Žilina 010 01

(from: 12/01/1993)

31 595 812

(from: 12/01/1993)

12/01/1993

(from: 12/01/1993)

Private limited liability company

(from: 12/01/1993)

výroba tovaru z plastov /spracovanie polyuretanu/

(from: 12/01/1993)

veľkoobchod v plnom rozsahu mimo koncesovaných živností

(from: 12/01/1993)

moloobchod mimo riadnej predajne

(from: 12/01/1993)

sprostredkovateľská činnosť

(from: 08/05/1996)

cestná nákladná doprava

(from: 08/05/1996)

maloobchod v rozsahu voľných živností

(from: 02/19/2002)

sprostredkovanie obchodu

(from: 02/19/2002)

demolácie a zemné práce

(from: 02/19/2002)

poradenská činnosť

(from: 02/19/2002)

reklamná činnosť

(from: 02/19/2002)

agentúrna činnosť

(from: 02/19/2002)

realitná agentúra

(from: 02/19/2002)

spracovanie a predaj konfekčných a nekonfekčných polyuretánových penových látok a penových častí

(from: 10/31/2007)

predaj čalúnnických potrieb a polyetylénových penových látok

(from: 10/31/2007)

kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo za účelom predaja iným prevádzkovateľom živností
/veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti

(from: 10/31/2007)

prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb

(from: 10/31/2007)

Partners:

EUROFAOM HUNGARY
Sajóbábony
Sajóbábony H - 3792
Republic of Hungary

(from: 02/26/2014)

Contribution of each member:

EUROFAOM HUNGARY
Amount of investment: 1 001 561 EUR Paid up: 1 001 561 EUR

(from: 02/26/2014)

Individual managing director

(from: 11/17/1999)

Ing. František Forgács
SNP 1426-5/17
Považská Bystrica 017 01
From: 09/01/2004

(from: 06/21/2017)

Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ.

(from: 11/17/1999)

1 001 561 EUR Paid up: 1 001 561 EUR

(from: 02/10/2010)

Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou, zo dňa 14.9.1993 podľa §§ 24, 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb.

(from: 12/01/1993)

Na zasadnutí Valného zhromaždenia konanom dňa 10.10.1994 bol schválený Dodatok č. 1 k Spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 4362

(from: 06/16/1995)

Na mimoriadnom zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 29.6.1995 boli schválené Dodatky č. 2, 3 k spoločenskej zmluve

(from: 10/17/1995)

Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 13.5.1996 bol schválený Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve.

(from: 08/05/1996)

Na Valnom zhromaždení konanom dňa 28.4.1998 bol schválený dodatok č. 5 k Spoločenskej zmluve.

(from: 05/22/1998)

Na Valnom zhromaždení dňa 14.10.1998 bol schválený dodatok č. 6 k Spoločenskej zmluve.

(from: 03/05/1999)

Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 19.4.1999 bol schválený dodatok č. 7 k spoločenskej zmluve.

(from: 11/17/1999)

Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 17.12.2001 bolo prijaté uznesenie o zlúčení spoločnosti D.S.C., spol. s r. o.,IČO: 36 388 955, so sídlom
Fatranská 3100/4, Žilina so spoločnosťou POLY, spol. s r. o., Dolné Rudiny 1, Žilina, IČO: 31 595 812 s tým, že POLY, spol. s r. o., so sídlom Dolné
Rudiny 1, Žilina preberá všetky záväzky a pohľadávky zanikajúcej spoločnosti D.S.C., spol. s r. o., IČO: 36 388 955, so sídlom Fatranská 3100/4,
Žilina. Zároveň bol schválený dodatok č. 8 k spoločenskej zmluve.

(from: 02/19/2002)

Na valnom zhromaždení dňa 28.12.2001 bol schválený dodatok č. 9 k spoločenskej zmluve.

(from: 07/26/2002)

Na valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti POLY, spol. s r.o. konanom dňa 24. 09. 2007 sa rozhodlo o zlúčení obchodnej spoločnosti POLY,
spol. s r.o., so sídlom Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina, IČO: 31 595 812 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou EUROFOAM, spol. s
r.o., so sídlom Nádražná 34, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 36 387 291 ako zrušenou a zanikajúcou spoločnosťou a o prechode imania zrušenej
obchodnej spoločnosti EUROFOAM, spol. s r.o. na obchodnú spoločnosť POLY, spol. s r.o.. Obchodná spoločnosť POLY, spol. s r.o. sa tým stáva
právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti EUROFOAM, spol. s r.o..

(from: 10/31/2007)

Registered seat:
Identification number (IČO):
Date of entry:
Legal form:
Objects of the company:

Management body:

Acting in the name of the company:
Capital:
Other legal facts:

Merger or division:

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia

(from: 10/31/2007)

Company ceased to exist by (way of) a merger or a
division:

EUROFOAM, spol. s r.o.
Nádražná 34
Ivanka pri Dunaji 900 28

(from: 10/31/2007)

Date of updating data in databases:

03/26/2021

Date of extract :

03/29/2021
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