FORMICA CZ, s.r.o.
Obchodní 132
251 01 Čestlice
IČ: 28529375

V Praze, dne 21. 1. 2013

Změna doručovací a korespondenční adresy

Vážení obchodní přátelé,

dovolujeme si Vás informovat, že v měsíci lednu dojde k přestěhování pražské pobočky společnosti
FORMICA CZ, s.r.o..

Ze stávající doručovací adresy Pernerova 32/10, 186 00 Praha 8 bude pobočka naší společnosti přemístěna do
nových prostor v ulici Obchodní 132, 251 01 Čestlice. Změna adresy pobočky společnosti nabývá účinnosti
dnem 31. 1. 2013.
Rádi bychom Vás tímto zároveň požádali o zohlednění uvedené změny při vystavování Vašich objednávek a
další obchodní korespondence tak, aby bylo zajištěno její včasné vyřízení a aby se předešlo případným
komplikacím při jejím doručování.
V případě dotazů kontaktujte, prosím, zákaznický servis na telefonním čísle +420 222 512 626 nebo
prostřednictvím e-mailu praha@formica-cz.cz.

Děkujeme Vám.

FORMICA CZ, s.r.o.

FORMICA CZ, s.r.o., Obchodní 132, 251 01 Čestlice, IČ: 28529375, ČR

FORMICA CZ, s.r.o.
Obchodní 132
251 01 Čestlice
IČ: 28529375

Změna fakturační adresy
Vážení obchodní přátelé,

dovolujeme si Vás informovat, že počínaje dnešním dnem dochází ke změně fakturační adresy společnosti
FORMICA CZ, s.r.o..
Ze stávající adresy Štefánikova 1347, 293 01

Mladá Boleslav, bylo oficiální sídlo naší společnosti

přemístěno do nových prostor na ul. Obchodní 132, 251 01 Čestlice.
Změna adresy sídla společnosti nabývá účinnosti dnem 20. 2. 2013 a nijak se nedotkne práv a povinností
vyplývajících z obchodních vztahů, jež je společnost FORMICA CZ, s.r.o. povinna plnit.
Rádi bychom Vás tímto zároveň požádali o zohlednění této změny při vystavování Vašich faktur, objednávek a
další obchodní korespondence tak, aby bylo zajištěno její včasné vyřízení a aby se předešlo případným
komplikacím při jejím doručování.
Aktuální výpis z obchodního rejstříku Vám zasíláme v příloze této zprávy.
V případě dotazů kontaktujte, prosím, zákaznický servis na telefonním čísle +420 222 512 626 nebo
prostřednictvím e-mailu praha@formica-cz.cz.

Děkujeme Vám.

FORMICA CZ, s.r.o.

Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 148236

Datum zápisu:

25. února 2009

Spisová značka:

C 148236 vedená u Městského soudu v Praze

Obchodní firma:

FORMICA CZ, s.r.o.

Sídlo:

Obchodní 132, 251 01 Čestlice

Identifikační číslo: 285 29 375
Právní forma:

Společnost s ručením omezeným

Předmět
podnikání:

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona

Statutární orgán:

jednatel:
Jiří Bejček, dat. nar. 31. srpna 1977
Slaný, Švehlova 1810, okres Kladno, PSČ 274 01
den vzniku funkce: 25. února 2009

Způsob jednání:

Jednatel je oprávněn jménem společnosti jednat ve všech věcech
týkajících se společnosti samostatně.

Společníci:

Jiří Bejček, dat. nar. 31. srpna 1977
Slaný, Švehlova, PSČ 274 01
Vklad: 200 000,- Kč
Splaceno: 100 %
Obchodní podíl: 100 %

Základní kapitál:

200 000,- Kč
Splaceno: 100 %
Správnost tohoto výpisu se potvrzuje
Městský soud v Praze
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