
6.03.2020 ACME w MALVILLE (448015297), CA, bilans, KBIS - Infogreffe

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/448015297-acme-440203B506600000.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=true&tab=en… 1/2

W celu ułatwienia przeglądania witryny i tworzenia anonimowych statystyk odbiorców, Infogreffe chce wydać plik cookie na twoim komputerze. 
Możesz go usunąć w dowolnym momencie lub uzyskać więcej informacji, odwiedzając naszą stronę „ciasteczek” . Zaakceptuj

Monitoruj ten zakładMonitoruj ten zakład

 
DOKONAJ FORMALNOŚCI

Wybierz

 NOWE WYSZUKIWANIE ZAAWANSOWANE NOWE WYSZUKIWANIE ZAAWANSOWANE WRÓĆ DO WYNIKÓW WRÓĆ DO WYNIKÓW

TOŻSAMOŚĆ  ZAKŁAD (Y)  ZŁOŻONO 33 DOKUMENTY  REKLAMY BODACC  WYNIKI FINANSOWE

 ZOBACZ OFICJALNE DOKUMENTY

 

 

ACME
UDOSTĘPNIJ LINK DO TEGO PROFILU FIRMY

448 015 297  R.CS  SAINT-NAZAIRE 
Rejestr w Sądzie Handlowym  SAINT-NAZAIRE

INFORMACJE O FIRMIE ACME

SIEDZIBA - ACME

8 RUE DES MEUNIERS
44260 MALVILLE
 
SIRET - ACME

448,015 297,00030
 
NAZWA HANDLOWA

PLANETABRI FRANCJA
 
SZYLD

PLANETABRI FRANCJA
 
FORMA PRAWNA

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

AKTYWNOŚĆ (KOD NAF)

4764Z: Sprzedaż detaliczna artykułów sportowych
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Inne firmy o tej samej działalności w dziale: LOIRE
ATLANTIQUE

 
REJESTRACJA

Zarejestrowano 29.04.2003.
 

OSTATNIE KLUCZOWE LICZBY - ACME

Ogrodzenie CA Wynik Siła robocza
31.12.2018 Konta złożone z oświadczeniem o ochronie

prywatności
31.12.2017 Nie do ujawnienia
31.12.2016 Nie do ujawnienia
31.12.2015 Nie do ujawnienia

 
DOKUMENTY ZŁOŻONE

Zobacz 33 oficjalne dokumenty

 

DOKUMENTY URZĘDOWE

DÉFINITION

 
DOKUMENT ELEKTRONIKA 

(1)
MAIL 

(2) CENA
ZAWIERA

Kbis EXTRACT 
2,82 €
Ekstrakt Kbis jest wydawany i certyfikowany przez sekretarza.

Przeglądaj, pobieraj i
wysyłaj pocztą kopia

Okresowe wysyłanie:

Wszyscy  miesiąc 

Podczas   miesiąc

HISTORIA MODYFIKACJI 
7,04 € 

Sortuj według: Data rejestracji w rejestrze

Wyświetl i pobierz

(1) Diligence de transmission électronique : + 0,71 €
(2) Frais postaux : + 1,26 € par exemplaire

EXTRAIT KBIS L'extrait Kbis représente la véritable « carte d'identité » à jour d'une entreprise
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS).
Ce document, qui peut être défini comme l'état civil à jour des entreprises immatriculées au RCS,
regroupe l'ensemble des renseignements que l'entreprise doit déclarer, et fait état, le cas échéant,

Lub skorzystaj z
wyszukiwania
zaawansowanego

MÓJ JĘZYKMÓJ KOSZYK

 

Dokumenty urzędowe Monitorowanie biznesu Formalności Monitorowanie sporów
sądowych

Inne usługi

SZUKAJSZUKAJ  

Dzisiaj: 14688 aktualizacji zarejestrowanych w firmach

Hasło

Utwórz kontoMOJE KONTO

Mail lub numer klienta - numer uży

 Zapamiętaj hasło na tym komputerze ZALOGUJ SIĘ

Firma, kierownik, rejestr, formalność, aktualności, imię, nazwisko + kod pocztowy, SIR  

WYODRĘBNIJ KBIS
Trade 
and Companies Register

 

PAŃSTWOWE 
DŁUG

Zobacz produkty

 

AKTY I 
STATUTY

Zobacz produkty

 

ROCZNE SPRAWOZDANIA FINANSOWE

Wyświetl produkty

 

HISTORIA 
ZMIANY

Zobacz produkty

 

POSTĘPOWANIE 
ZBIOROWE

Zobacz produkty

 

KOMPLETNY PLIK

Zobacz produkty

 

MÓJ KOSZYK
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USAGES ET VALIDITÉ

QUE CONTIENT LE KBIS ?

COMMANDER UN KBIS

RECEVOIR RÉGULIÈREMENT
UN KBIS

CAS PARTICULIERS DES AGENTS
COMMERCIAUX ET DES EIRL

des mentions portées par le greffier chargé de la tenue de ce registre. La vocation fondamentale
du RCS étant de porter à la connaissance du public les informations qui y figurent, toute
personne a la faculté de demander et d'obtenir l'extrait Kbis d'une entreprise auprès du
greffe concerné.
L'extrait Kbis atteste de l'existence juridique de l'entreprise et donne une information vérifiée
qui fait foi. Jest to jedyny oficjalny dokument potwierdzający tożsamość i adres zarejestrowanej
osoby (fizycznej lub prawnej), jej działalności, jej organów zarządzających, administracyjnych,
zarządzających lub kontrolnych, a także istnienia lub braku wszczęto przeciwko niemu
postępowanie zbiorowe. 
W większości przypadków, aby być wykonalnym, wymagany ekstrakt Kbis musi mieć mniej
niż 3 miesiące .
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