okresní soud
Firemní oddě1ení
Loveč

Ž6'oosT
podává
MARGARITA GEoRGIEVA DoMUSČIEVA a
PETR DVoŘÁK
],ikvidátoři '' šKoDA-BALKAN-LoVEč ''

reg.dle f.d. 947/97

a.S.

LOS

Vážení okresní soudcí,
Na zák1adě s 273 odst.l obchodního zákona prosíme, aby by1
proveden v obchodním regístru výmaz Společnosti s ručenímomezeným
''šKoDA-BALKAN-LoVEč'' a.S. .Činnost společnosti je přerušena usnesením
LoS, které nabylo právní moci a je vyhlášena její likvidace.
V souladu s $ 267 oZ jsme uveřejnili výzvu eventuálním
věřitelům spo}ečnosti ve SV, č. 39 ze dne 27.04.99.
od zveřejnění výzvy pro věřitele ve 1hůtě stanovené s 272 odst.1
neby1y up1atněny žádnépohledávky vůči přerušené společnosti.
s ohIedem na výše uvedené žádáme, aby ''ŠKoDA-BALKAN-LoVEč'' a.S.
by1a vymazána z obchodního registru.

Pří1ohy: 1 . Usnesení Valné hromady
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Kopie výzvy Ve sV č.39/99
Likvidační bilance společnosti
Zpráva likvidátorů
Dek1arace ]-ikvidátorů
Úč. za pop1atek za opis usnesení

podpis v.r.

S úctou

/M.Domusóíeva /
r. č. 461l106930

podpis v.r.
/P.DvoŤák /
r.č.550B28/I03I
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OKPbXEH CbÁ

ol/PMEHo oTÁEJlEHy]E
rP. JIOBEq

3AfiBJIEHI/E
OT

MAPIAP/TA Í-EoPTt/ EBA AoMyctl
nETbP IBOPXAK

t/

EBA

t

l

Iilrsntaropn Ha,,UJKOÁA-SAJIKAH-nOBEq" A!
per. no

yBAXAEM

t4 O

l

n. 947197 r. Ha

IOC

KPbXHIA Cbilt/V,

Ha ocHoaaHile qr. 273, an.1 or TuproBCK/lR 3aKoH Mont [a 6tEe sarilqeHo
TtproocrnÍ perucTbp lppxecroo C orpaHnL]eHa oTToBopHocT ,,Ll]Ko[A - 6AjlKAH
JloBEt{" AÁ ÁprXeCTBoTo e npeKpaTeHo C BIq3Io B Cilna pel]leHile Ha JloC
o6qaeHo

B J'ir4KBilAauilr.

B croraercrBLte c

'1n. 267

or T3 o6HapopaaxMe noKaHa .qo

B

lt

eBeHryanHil

lpyNecrBoro !8, 6p. 39 or 27 .04.99 r.
CqnraHo or o6HapolBaHero Ha noKaHara !o Kpe[ilropMTe B cpoKa no q,t.
272, an. 1 or T3 He 6sxa npelrBeHil HilKaKBpr B3eMaHilr KbM npeKpareHoro
Kpe!ilropr4 Ha

B

ÁpyxeCTBo.
C omeÁ ropeilsnoxeHoTo' MoIfi ,,l]JKolA - 5AIKAH - IloBEq''
3arilqeHo or TuproacKilr perr4crbp

A[ pa

[lpnroxeHr,tn'. 1. PeueHre Ha O6uoro cu6paHme.
2. Konv,e or o6raa B !,8, 6p. 39/99 r.
3. IvrxaraflaunoHeH 6araHc Ha fipyNecrBoro.
4.

loxraa

Ha

rnKBillaropilTe.

5. !et<-ltapag:lrt Ha nilKBilÁaTopilTe.

6. Ks. 3a BHeceHa raKca 3a npenilc or peureHtlero.
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