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Redni izpis iz sodnega/poslovnega registra
Pojasnilo: Datumi vpisa posameznega podatka v sodni register so prikazani v zgodovinskem izpisu.
OSNOVNI PODATKI O SUBJEKTU
status subjekta:

vpisan

datum vpisa subjekta v sodni register:

08.06.2016

matična številka:

7087128000

davčna številka:

42006244

firma:

GLOBAL BEVERAGE, trgovina in storitve, d.o.o.

skrajšana firma:

GLOBAL BEVERAGE d.o.o.

sedež:

Sežana

poslovni naslov:

Partizanska cesta 63, 6210 Sežana

pravnoorganizacijska oblika:

Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o.

osnovni kapital:

7.500,00 EUR

število delnic:

ni vpisa

vrsta organa nadzora:

nima organa nadzora

DRUŽBENIKI
zap. št. družbenika:
identifikacijska številka:
osebno ime:
Naslov:
vrsta odgovornosti za obveznosti družbe:
datum vstopa:

870954
davčna številka - podatek ni javen
AIELLO LORETO
VIA AL CONVENTO MONTAGNINO 1 I.01, 16012 BUSALLA, ITALIJA
ne odgovarja
30.05.2016

POSLOVNI DELEŽI
zap. št. deleža:
osnovni vložek:
delež v odstotku ali ulomku:
imetniki:

243989
7.500,00 EUR
100%
zap.št. družbenika 870954, AIELLO LORETO

OSEBE, POOBLAŠČENE ZA ZASTOPANJE
zap. št. zastopnika:
643484
vrsta zastopnika:
direktor
identifikacijska številka:
davčna številka - podatek ni javen
osebno ime:
AIELLO LORETO
naslov:
VIA AL CONVENTO MONTAGNINO 1 I.01, 16012 BUSALLA, ITALIJA
datum podelitve pooblastila:
30.05.2016
način zastopanja:
samostojno
omejitve:
ni vpisa

ČLANI ORGANA NADZORA
ni vpisov
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SKUPŠČINSKI SKLEPI
ni vpisov

RAZNO
ni vpisov

SPREMEMBA DRUŽBENE POGODBE / STATUTA
ni vpisov
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