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 RisCo - Business Intelligence

Raport: Monitorul Oficial
Firma: ********** ***** SRL CUI: ********

Monitorul Oficial - CUI ******* 2019-00-00 09:54:55

Rapoartul de Monitorul Oficial cuprinde toate informatiile cu privire la actionari, administratori, puncte de
lucru, sediu social si coduri CAEN.
Informatia transmisa prin formatul printabil al raportului este limitata la un numar de 71 de inregistrari
pentru evitarea erorilor de incarcare. Informatia integrala se regaseste in raportul din site.

1 rezultat

1) Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. **** din 00.00.2019 - publicații ale agenților
economici

Nr Pub.**** Data Publicarii
00/00/2019

Societatea ************* ********* - S.R.L.
ROMÂNIA MINISTERUL JUSTIȚIEI OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL ***********
EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. ****/00.00.2019
Directorul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Giurgiu conform O.U.G. nr.
116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările și
completările ulterioare - Copoeru Viorica
În baza cererii nr. ***** din data de 00.00.2019 și a actelor doveditoare depuse, directorul la
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul *********** a dispus autorizarea constituirii,
înmatricularea și înregistrarea societății:
- denumire și formă juridică: ************* ********* - S.R.L.;
- cod unic de înregistrare: *******;
- identificator unic la nivel european (EUID): ROONRC.J**/***/2019;
- număr de ordine în registrul comerțului: J**/***/2019;
- - sediul social: municipiul ********, Strada ** ********* nr. *, camera **, județul *********;
- domeniul principal de activitate: grupa CAEN 631 - Activități ale portalurilor web, prelucrarea
datelor, administrarea paginilor web și activități conexe;
- activitate principală: 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe;
- capital social: 200 lei, integral vărsat, total părți sociale: 20 a câte 10 lei fiecare;
- fondator: ********** *******, cu domiciliul în municipiul *******, Strada ** ******* nr. *, județul
********;
- administrator: ********** *******, puteri conferite: depline, cu domiciliul în municipiul *******,
Strada ** ******* nr. *, județul ********;
- durata de funcționare: nedeterminată.
Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a prezentului extras.

 Verifica identitatea firmei si schimbarile avute in 
decursul timpului pentru a te asigura de

longevitatea colaborarii tale.

Un factor important in semnarea unui contract il 
reprezinta cunoasterea actionariatului si a dome-

niului de activitate.



© RisCo Servicii Financiare SRL
CUI: RO33741906, Reg Com: J40/12259/2014
Bucuresti, Bdul Pierre de Coubertin 3-5, Office Building, Etaj 5, sector 2
Tel: 031 433 65 80, Email: office@risco.ro, Web: www.risco.ro

 RisCo - Business Intelligence

Raport: Monitorul Oficial
Firma: ********** ***** SRL CUI: ********

Limitarea raspunderii:

Rapoartele RisCo au caracter pur informativ si NU constituie un sfat, recomandare, oferta sau o invitatie de a cumpara
sau a subscrie produse si sau servicii si nici nu pot sta la baza incheierii sau incetarii unui contract sau a unui
angajament de orice natura si nici nu reprezinta o garantie privind minimizarea sau eliminarea anumitor riscuri
asociate activitatii utilizatorului.

Utilizarea informatiilor din rapoartele RisCo se face exclusiv pe riscul utilizatorului si sunt subiect al Termenilor si
Conditiilor site-ului www.risco.ro.

RisCo Servicii Financiare SRL si oricare dintre angajatii sai nu accepta nici o raspundere privind:
- pierderi de natura economica inclusiv dar nelimitativ, pierderea de venituri, de profituri, de contracte, de folosinta, de
oportunitate, de afacere sau a unor economii anticipate;
- pierderea de fond de comert, de imagine sau de reputatie;
- pierderi sau daune speciale sau incidentale, directe sau indirecte, suferite sau realizate in legatura cu utilizarea
site-ului www.risco.ro si a rapoartelor oferite.
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