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Príloha þ. 28
k vyhláške þ. 25/2004 Z. z.

Miesto na nalepenie kolkovej známky

NÁVRH NA VÝMAZ EURÓPSKEHO DRUŽSTVA PO PREMIESTNENÍ
JEHO SÍDLA DO INÉHO ýLENSKÉHO ŠTÁTU

Obchodný register
Okresný súd
Ulica
Obec
PSý
Oddiel:

Po

Vložka þíslo:

ýíslo

/

NAVRHOVATEď
TITUL
PRED

MENO

PRIEZVISKO/
TITUL
OBCHODNÉ
ZA
MENO/NÁZOV

BYDLISKO/MIESTO PODNIKANIA/SÍDLO
Názov ulice/
verejného
priestranstva

Orientaþné/
súpisné
þíslo

Názov obce

PSý

Štát
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Na základe § 5 zákona þ. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých
zákonov navrhujem (navrhujeme) výmaz z obchodného registra
EURÓPSKEHO DRUŽSTVA
I

Obchodné meno

II

Sídlo
Názov ulice/verejného priestranstva
Orientaþné/súpisné þíslo
Názov obce
PSý

III IýO
a všetkých údajov, ktoré sú o tomto európskom družstve zapísané v obchodnom registri ku
dĖu jeho výmazu z obchodného registra.
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Súþasne navrhujem (navrhujeme) pri európskom družstve zápis týchto údajov:
ZAPISOVANÝ ÚDAJ

ZÁPIS

IV Právny dôvod výmazu
európskeho družstva
z obchodného registra

V Sídlo európskeho družstva po jeho premiestnení
Názov ulice/verejného priestranstva
Orientaþné/súpisné þíslo
Názov obce
PSý
Štát

VI Oznaþenie registra (inej
evidencie), do ktorej je
európske družstvo
zapísané po premiestnení
sídla
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Výmaz európskeho družstva z obchodného registra a zápis údajov pri európskom družstve,
ktoré sú obsiahnuté v tomto návrhu na výmaz z obchodného registra,
navrhujem (navrhujeme) k
.
.
.

PRÍLOHY K NÁVRHU NA VÝMAZ EURÓPSKEHO DRUŽSTVA Z OBCHODNÉHO REGISTRA:
Poradové
þíslo

Názov prílohy

Poþet listov, z ktorých pozostáva návrh na výmaz európskeho družstva z obchodného registra
(vrátane doplnkových listov):

Poþet príloh (listín) priložených k návrhu na výmaz európskeho družstva z obchodného registra:
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Vyhlasujem (vyhlasujeme), že všetky údaje uvedené v tomto návrhu na výmaz európskeho
družstva z obchodného registra a všetky prílohy priložené k návrhu na výmaz sú správne
a úplné.

Európske družstvo

Titul pred
menom

Meno

Priezvisko

V

Titul za
menom

Podpis

Osvedþenie
podpisu

dĖa

Požiadavka na osobné prevzatie/doruþovanie písomností
Po vykonaní zápisu/odmietnutí vykonania zápisu:
I. žiadam o doruþenie potvrdenia o zápise/výpisu/oznámenia o odmietnutí vykonania zápisu poštou
II. potvrdenie o zápise/výpis/oznámenie o odmietnutí vykonania zápisu si prídem vyzdvihnúĢ na súd
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