BEVORI International, spol. s r.o.

IČO: 35714581, 
DIČ: 2020265566  / SK2020265566 
Obchodný register: Bratislava
Oddiel: Sro, Vložka: 14371
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Deň zápisu: 11.4.1997

Sídlo:
Galvaniho 2/a
821 04 Bratislava 2


Predmet činnosti: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ 
sprostredkovateľská činnosť 
činnosť colného deklaranta a prevádzka colného skladu 
poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu v colnom konaní 
zasielateľstvo 
nákladná cestná doprava 
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre uvedené stavby 
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti 
prieskum trhu 
vydávanie periodických a neperiodických publikácií v rozsahu voľnej živnosti 
automatizované spracovanie dát 
poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov 
činnosť organizačných a ekonomických poradcov 

Spoločníci: 
Jaroslav Škarba 
Nezábudková 20 
Bratislava 821 02 


Štatutárny orgán:
konateľ 
Jaroslav Škarba 
Nezábudková 20 
Bratislava 821 02 
Vznik funkcie: 19.02.1998 

Konanie menom spoločnosti:
Konateľ spoločnosti je jej štatutárny zástupca, vystupuje a koná v jej mene navonok a je oprávnený podpisovať za ňu vo všetkých veciach, samostatne. 

Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločenská zmluva zo dňa 19.3.1997 o založení spoločnosti v zmysle Zák.č.513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 21380 
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 13.2.1998, na ktorom boli schválené prevody obchodných podielov. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 19.2.1998, na ktorom bola schválená zmena obchodného mena, sídla, rozšírenie predmetu činnosti, zmena konateľov a zvýšenie základného imania novými peňažnými vkladmi spoločníkov. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 2.4.1998. Zmena obchodného mena z FOREX, spoločnosť s ručením obmedzeným na BEVORI International spol. s r.o. Stary spis: S.r.o. 21380 
Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve z 9.6.1998. 
Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 19.1.2000. 
Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 20.11.2001. 
Zápisnica z valného zhromaždenia z 23.12.2002. Dodatok č. 5 zo dňa 27.12.2002 k spoločenskej zmluve. 
Rozhodnutie spoločníka Nz 36544/04, N 595/04 zo dňa 28.4.2004.

