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 Powiązania

 Przekształcenia

 Historia

 Odpis z KRS

Dane aktualne, po
dokonaniu wpisu nr 3,

obowiązujące od
14 października 2020 r.

Zobacz historię wpisów »

Nazwa pełna  NIEZALEŻNE POLSKIE MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

KRS  0000863343

NIP  7010999925 

REGON  387280778 

Data rejestracji  8 października 2020 r.

Adres siedziby

Aleje Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa, Polska



BRANŻE

Zarządzanie stronami WWW, przetwarzanie danych i hosting GŁÓWNA Działalność wydawnicza

Działalność filmowa, telewizyjna, dźwiękowa i muzyczna Nadawanie programów telewizyjnych i radiowych

Oprogramowanie i doradztwo w zakresie informatyki Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji

Obsługa rynku nieruchomości Reklama, badanie rynku i opinii publicznej Wynajem i dzierżawa

Zobacz dane szczegółowe »

FINANSE

Kapitał zakładowy 10 tys. zł Status podatnika VAT  CZYNNY

Zobacz numery rachunków bankowych

BENEFICJENCI RZECZYWIŚCI

Zobacz wszystkich 3 beneficjentów rzeczywistych

Tomasz Piotr Chudzinski wspólnik spółki z o.o.

Obywatelstwo  Rezydencja  

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu spółki składa członek zarządu. W przypadku zarządu składającego się z
dwóch lub większej liczby osób do składania oświadczeń w imieniu spółki jest wymagane współdziałanie dwóch członków zarządu albo
jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Adam Jan Zięcina
Od 8 października 2020 r.

 PREZES ZARZĄDU

WSPÓLNICY

Adam Jan Zięcina
Od 8 października 2020 r.

 Wartość udziałów  4 tys. zł

Liczba udziałów  40

Posiada całość akcji spółki  NIE

Marcin Jarosław Rola
Od 8 października 2020 r.

 Wartość udziałów  4 tys. zł

Liczba udziałów  40

Posiada całość akcji spółki  NIE

Tomasz Piotr Chudzinski
Od 8 października 2020 r.

 Wartość udziałów  2 tys. zł

Liczba udziałów  20

Posiada całość akcji spółki  NIE

INNE DANE

Adres e-mail NIEZALEZNEPOLSKIEMEDIA@GMAIL.COM

Organizacja pożytku publicznego NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi
podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć
sprawozdanie finansowe

31.12.2021
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