GŁowNY URZĄD STATYSTYCZNY, Al.

Niepodległości 208,00-925 Warszaw

Podstawa prawna: rozporządzenle Rady Ministrów z dnia 27 1ipca 1999 r (Dz. U
'

.

Nr

69, poz.

l63, z późln. zm.

KRAJoWY REJESTR URZĘDOWY PoDMIoTow GoSPoDARIfl NARoDowEJ
URZĄD STATYSTYCZNY w SZCZECINIE
,70-530
SZCZECIN, UL. JANA MATEJKI22
tel. : (0-9

1

)

4337 012, faks: (0-9

1

) 43 10 59 5, e-mail: SekretariatUS

data:31-10-2008
SCZ(lstat. gov.pl

ZASWIADCZENIE
o numerze identyfikacyjnym

REGON

Zaświadcza się, ze na podstawie złoŻonego wniosku osoba prawna

o nazwie: ''REKoN'' SPoŁKA Z oGRANICZoNĄ oDPowIEDZIALNoŚcIĄ
i siedzibie w:województwo ZACHoDNIOPOMORSKIE
powiat M. SZCZECIN, gmina/dzielnica/delegatura SZCZECIN
adres:SZCZECIN, UL. STOŁCZYŃSKA 102C

1I-871SZCZECIN

otrzymała numer identyfikacyjny

REGoN:

81237 s496
Do powyzszego numeru przypisane są między innymi następujące informacje:
Szczególna forma

Własność:

prawna:

l7 SPOŁKI Z oGRANICZONĄ oDPoWIEDZIALNoŚCIĄ
214

Rodzaj przew ażaJącej działalnoŚci

WŁASNoŚc rRłrowYCH oSoB FIZYCZNYCH
:

Klasyfikacji Dzialalności (PKD 2007)

33202

wg Polskiei Klasyfikacji Dziąłcilności(PKD 2004)

2942B

lvg Polskiej

Liczbajednostek lokalnych:

INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁoWYCH'
SPRZĘTU I WYPOSAZENIA

DZIAŁALNoŚc

usrucowA

INSTALOWANIA, NAPRAWY

W ZAKRESIE
I

KONSERWACJI

oBRABIAREK I PoZoSTAŁYCH NARZĘDZI
MECHANICZNYCH DO OBROBKI METALU
I

Zaświadczenia o numerach identyfikacyjnych REGON nadanych jednostkom lokalnym drukowane są
odrębnie'

Uwagi:
l) w przypadkrr niezgodności powyższych danych ze stanem fakrycznym należy zgłosić korekty w miejscu otrzymania zaświadczenianiezwłocznię
po ich srwierdzenrut
2) w kontaktach urzędowych i związanych z obrotenr gospodarczym należy posfugiwać się zaświadczęniemoraz podawaó numer idenĘfikacyjny
REGON (9-cyfrowy, a w razie potrzeby l4-cyfrowy) w pieczęciach firrnowych i drukach urzędowych (ań' 43 ust' 3 ustawy z dnia29 częrwca
l995 r. o statystyce publicznej (Dz. U' Nr 88, poz' 439, zpóźn- zm.));
3) zmiany w cechach objęĘch wpisem do rejestru naleĄ zgłaszać w ciągu l4 dni od ich zpistnienia w miejscu otrzymania zaświad,czenia(art.42

ust.2i4ww.ustawy);

4) istnieje możliwośćwydrukowania inlomracji o wszystkich rodzajach wykon;'wanej dział\lnościwpisanych do rejestru podmiotów

tJrł,ęcu

WeĄe sffeTYsTYCr.NY
ul. Mateiki 2?
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