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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného

Krajským soudem v Ostravě
oddíl , vložka C 27033

Datum vzniku a zápisu: 27. května 2002
Spisová značka: C 27033 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Obchodní firma: FMIB, s.r.o.
Sídlo: Moravská 758/95, Hrabůvka, 700 30 Ostrava
Identifikační číslo: 259 08 898
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:

Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy 
elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém 
napětí; 
Výroba strojů a zařízení; 
Velkoobchod a maloobchod; 
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování 
dat, hostingové a související činnosti a webové portály; 
Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí; 
Pronájem a půjčování věcí movitých; 
Projektování elektrických zařízení; 
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské 
povahy
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Ostraha majetku a osob
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a 
telekomunikačních zařízení
Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel

Statutární orgán:
Jednatel:

  Ing. JIŘÍ HLOUŠEK, dat. nar. 2. února 1974
Pepřicova 1206/25, Stará Bělá, 724 00 Ostrava
Den vzniku funkce: 19. května 2005

Jednatel:
  DAVID HLOUŠEK, M.A., dat. nar. 9. dubna 1997

Pepřicova 1206/25, Stará Bělá, 724 00 Ostrava
Den vzniku funkce: 15. prosince 2021

Počet členů: 2
Způsob jednání: Jednatel zastupuje společnost samostatně.

Společníci:
Společník: Ing. JIŘÍ HLOUŠEK, dat. nar. 2. února 1974

Pepřicova 1206/25, Stará Bělá, 724 00 Ostrava

Podíl: Vklad: 200 000,- Kč
Splaceno: 200 000,- Kč
Obchodní podíl: 100 %
Druh podílu: základní
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Základní kapitál: 200 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 
5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
Část jmění společnosti FMIB, s.r.o., která byla uvedena v projektu rozdělení 
odštěpením sloučením, přešla na společnost FMIB REAL s.r.o., se sídlem 
Moravská 758/95, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, identifikační číslo 03618579.
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