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sectorul 5, înregistrată sub nr. J 40/5554/1994, cod unic
de înregistrare 5950338, care a fost înregistrat sub nr.
579042 din 14.12.2009.

(59/1.465.647)

Societatea Comercială
TIPART GROUP - S.R.L., București

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
TIPART GROUP - S.R.L., cu sediul în București, Splaiul
Independenței nr. 273, ap. 2, sectorul 6, înregistrată sub
nr. J 40/5786/2001, cod unic de înregistrare 13963738,
care a fost înregistrat sub nr. 581164 din 15.12.2009.

(60/1.465.648)

Societatea Comercială
TIPART GROUP - S.R.L., București  

ACT ADIȚIONAL NR. 1/14.12.2009

la actul constitutiv al S.C. TIPART GROUP - S.R.L.

Subsemnații Dragan Mihaela, cetățean român,
născută la data de 28.07.1967 în mun. București,
sectorul 1, domiciliată în mun. București,  
 ,

posesoare a C.I. seria                                      
la data de 23.09.2003, CNP , și S.C.
KATOPOLIS HOLDINGS LTD,  cu sediul în Cipru, Krinon
nr. 16, P.C. 3110, Limassol, înregistrată sub  nr. HE
244933, reprezentată prin Lungu Valentin, cetățean
român, născut la data de 3.06.1976 în mun. București,
sectorul 4, domiciliat în mun. București,  

3, posesor al C.I. seria                             emisă de I.G.P.-
D.E.P. la data de 17.01.2002, CNP , în
calitate de asociați ai S.C. TIPART GROUP - S.R.L., cu
sediul în mun. București, Splaiul Unirii nr. 201, ap. 3,
sectorul 3, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J
40/5786/2001, C.U.I. 13963738, având ca asociat unic
invitat pe domnul Barbu Laurențiu Claudiu, cetățean
român, născut la data de 21.03.1979 în mun. Galați,

județul Galați, domiciliat în                                   

posesor al C.I. seria                         eliberată de Secția 13
la data de 11.08.2000, CNP , în baza
prevederilor actului constitutiv am hotărât:

Art. 1. Cesionarea unui număr de 6.930 părți sociale
aparținând doamnei Dragan Mihaela, cu o valoare de 10
RON fiecare și o valoare totală de 69.300 RON, către
domnul Barbu Laurențiu Claudiu, respectiv a unui număr
de 92.070 părți sociale, aparținând  S.C. KATOPOLIS
HOLDINGS LTD, cu o valoare de 10 RON fiecare și o
valoare totală de 920.700 RON, către domnul Barbu
Laurențiu Claudiu, având datele de identificare mai sus
menționate.

În urma cesiunii doamna Dragan Mihaela și S.C.
KATOPOLIS HOLDINGS LTD pierd calitatea de asociați
în cadrul societății, iar domnul Barbu Laurențiu Claudiu
dobândește calitatea de asociat unic în cadrul S.C.
TIPART GROUP - S.R.L. Structura capitalului social
subscris și vărsat (990.000 RON - 99.000 părți sociale a
câte 10 RON fiecare) este următoarea:

- Barbu Laurențiu Claudiu - 990.000 RON (99.000
părți sociale) - 100 % capitalul social.

Art. 2.  Schimbarea sediului social în mun. București,
Splaiul Independenței nr. 273, et. 2, corp 5, biroul 7,
sectorul 6.

Art. 3. Revocarea din funcția de administrator a dlui
Lungu Valentin și numirea în funcția de administrator a
domnului Barbu Laurențiu Claudiu (identificat prin datele
mai sus-menționate), pe durată nelimitată, având puteri
depline.

Art. 4. În urma revocării din funcția de administrator,
domnul Lungu Valentin se descarcă total de gestiune.

Prezentul act adițional a fost redactat astăzi,
14.12.2009, în limba română, într-un număr de trei

 

(61/1.465.649)

Societatea Comercială
MADY PRESS BUSINESS - S.R.L., București  

la actul constitutiv al societății MADY PRESS
BUSINESS - S.R.L., cu sediul în București, str.

Huedin nr. 14, bl. A13, sc. E, et. 3, ap. 70, sectorul
4, înmatriculată la ORCTB sub nr. J 40/8612/2008,

C.U.I. 23899160, capital social: 1.000 lei

Subsemnata Frăsineanu Constanța, domiciliată în
București,  ,
sectorul 4, identificată cu C.I. seria  
eliberată de Secția 16 Poliție la data de 17.12.2001, CNP

 în calitate de administrator al societății
MADY PRESS BUSINESS - S.R.L., în conformitate cu
decizia asociatului unic nr. 2 din 11.12.2009, fac
următoarea  modificare la actul constitutiv al societății:

25


