MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI
Adresa: Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3B, sector 3; Telefon: (+40-21) 3160804, Fax: (+40-21) 3160803; Cod poştal:
030837

Website: www.onrc.ro; E-mail: onrc@onrc.ro;Cod de Identificare Fiscala: 14942091;

Nr.: 1133238

Furnizare informatii extinse

CURZON PROPERTIES SRL
INFORMAŢII DE IDENTIFICARE
Sediu social: Bucureşti Sectorul 2, Str. POPA SOARE, Nr. 39
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/15228/2008, atribuit in data de 08.09.2008
Stare firma: funcţiune
Semnale firma: certificat de înmatriculare preschimbat
Forma de organizare: societate cu raspundere limitata
Cod unic de inregistrare: 24434732 atribuit in data de 08.09.2008
Certificat de inregistrare: B2008528, emis pe data de 07.01.2010 si eliberat la data 12.01.2010
Data ultimei inregistrari in registrul comertului: 20.06.2012
Durată: nelimitată;
Act constitutiv actualizat prin mentiunea nr. 668835 din 15.06.2012
SEDIU SOCIAL
Act sediu: Contract de vânzare cumpărare, nr. 2736 din data 10.09.2008
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 10.09.2008.
Durata:nelimitat.
CAPITAL SOCIAL
Capital social subscris: 23306500 RON , integral vărsat
Structura capitalului:
RON: capital social: 21031500, integral vărsat
EURO: capital social: 650000, integral vărsat
Echivalent EUR participare straina: 6659000.0
Număr părţi sociale: 2330650
Valoarea unei părţi sociale: 10 RON
ASOCIAŢI PERSOANE JURIDICE
ASBET LTD
Calitate: asociat
SEDIU SOCIAL: Seychelles, SUITES 204 & 205, VICTORIA,, Mahe
Act de înfiinţare nr. 31159 din data 25.09.2006 emis de Aut.Seychelles
Aport la capital: 21036050 RON
Structura capitalului:
RON: capital social: 21031500
EURO: capital social: 1300
Echivalent EUR capital social: 6010300
Aport vărsat total: 21036050 RON
Număr parţi sociale: 2103605
Cota de participare la beneficii şi pierderi: 90.26% / 90.26%
Raport generat în data de 16.06.2015 : 22:50:00
Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.
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CIABA LTD
Calitate: asociat
SEDIU SOCIAL: Ins. Virgine Britanice, TORTOLA ROAD TOWN, P.O. BOKSZ, 875,QWOMAR
TRADING BUILDING
Act de înfiinţare nr. 1058171
Aport la capital: 2270450 RON
Structura capitalului:
EURO: capital social: 648700
Echivalent EUR capital social: 648700
Aport vărsat total: 2270450 RON
Număr parţi sociale: 227045
Cota de participare la beneficii şi pierderi: 9.74% / 9.74%
ASOCIAŢI PERSOANE FIZICE
Nu există înregistrări.
ASOCIATI LISTA
Nu există înregistrări.
PERSOANE IMPUTERNICITE
TRIANGLE INVESTMENTS AND DEVELOPMENT LTD
Calitate: administrator
Act de înfiinţare nr. 6292655 din data 26.06.2007
Sediu: Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, LONDRA,48 CHARLES STREET
Naţionalitate: britanică
Data numirii în funcţie: 09.03.2009
Data ultimei prelungiri: 10.03.2012
Data expirării mandatului: 09.03.2017
Durată mandat: 4 ani ,11 luni , 27 zile
Reprezentat prin: METIN GUVENER
Cetăţenie: britanică
Sex: masculin
Data şi locul naşterii: 02.07.1962, LIMASOL, CIPRU
Funcţie: nespecificata
CENZORI
Nu există înregistrări.
AUDITORI
Nu există înregistrări.
DOMENII DE ACTIVITATE
Activitatea principală: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2)
6810 - Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
Activităţile secundare: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2)
4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliară
4120 - Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
4211 - Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor
4221 - Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide
4222 - Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii
Raport generat în data de 16.06.2015 : 22:50:00
Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.
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4291 - Construcţii hidrotehnice
4299 - Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a
4311 - Lucrări de demolare a construcţiilor
4312 - Lucrări de pregătire a terenului
4313 - Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii
4321 - Lucrări de instalaţii electrice
4322 - Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat
4329 - Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
4331 - Lucrări de ipsoserie
4332 - Lucrări de tâmplărie şi dulgherie
4333 - Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor
4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri
4339 - Alte lucrări de finisare
4391 - Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii
4399 - Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.
4612 - Intermedieri în comerţul cu combustibili, minereuri, metale şi produse chimice pentru industrie
4613 - Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii
4614 - Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale, nave şi avioane
4615 - Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi de fierărie
4618 - Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
4619 - Intermedieri în comerţul cu produse diverse
4641 - Comerţ cu ridicata al produselor textile
4643 - Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio şi televizoarelor
4644 - Comerţ cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, şi produse de întreţinere
4647 - Comerţ cu ridicata al mobilei, covoarelor şi a articolelor de iluminat
4649 - Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
4652 - Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
4661 - Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentelor şi furniturilor
4662 - Comerţ cu ridicata al maşinilor- unelte
4663 - Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria minieră şi construcţii
4669 - Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
4672 - Comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice
4673 - Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii şi echipamentelor sanitare
4674 - Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
4675 - Comerţ cu ridicata al produselor chimice
4676 - Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
4690 - Comerţ cu ridicata nespecializat
4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a
5210 - Depozitări
5221 - Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre
5224 - Manipulări
6820 - Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
6831 - Agenţii imobiliare
6832 - Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
7021 - Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
7022 - Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
7111 - Activităţi de arhitectură
7112 - Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea
7120 - Activităţi de testări şi analize tehnice
7311 - Activităţi ale agenţiilor de publicitate
7312 - Servicii de reprezentare media
Raport generat în data de 16.06.2015 : 22:50:00
Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.
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7410 - Activităţi de design specializat
7490 - Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
7732 - Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente pentru construcţii
7739 - Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile n.c.a.
7911 - Activităţi ale agenţiilor turistice
7912 - Activităţi ale tur-operatorilor
7990 - Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică
8230 - Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor
8299 - Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Text suplimentar activităţi secundare: numai inchirieri
FILIALE / SUCURSALE / SUBUNITATI
Nu există înregistrări.
SEDII SECUNDARE / PUNCTE DE LUCRU
Nu există înregistrări.
SEDII SI/SAU ACTIVITATI AUTORIZATE CONFORM ART. 15 DIN L359/2004
Tip sediu: Terti
Conform declaraţiei - tip model 2 nr. 535331 din 12.11.2009
Activităţi desfăşurate în afara sediului social şi a sediilor secundare (CAEN REV. 2):
6832 - Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
6820 - Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
6810 - Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
4299 - Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a
4120 - Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Data certificatului constatator:07.01.2010
Sediul social din:Bucureşti Sectorul 2, Str. POPA SOARE, Nr. 39
Tip sediu: principal
Tip model declaraţie: model 2 nr. 535331 din 12.11.2009
desfăşoară activităţi proprii de birou pentru societate
Data certificatului constatator: 07.01.2010
SITUATIA FINANCIARA PE ANUL 2014
Nu există înregistrări.
SITUATIA FINANCIARA PE ANUL 2013
Numar mediu de salariati - 31.12.2013: 0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE: - Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66) exercitiul financiar 2013: 0 RON
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A): - Pierdere (rd. 62 - 61) - exercitiul financiar 2013: 169954 RON
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A): - Profit (rd. 61 - 62) - exercitiul financiar 2013: 0 RON
Cifra de afaceri neta (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06) - exercitiul financiar 2013: 0 RON
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) - sold la 31.12.2013 - sold la 31.12.2013: 0 RON
SITUATIA FINANCIARA PE ANUL 2012
Numar mediu de salariati- 31.12.2012: 0
- Profit NET (rd. 63 - 64 - 65 - 66)- ex. fin. 2012: 0 RON
- Pierdere BRUTA (rd. 62 - 61)- ex. fin. 2012: 582691 RON
Raport generat în data de 16.06.2015 : 22:50:00
Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.
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- Profit BRUT(rd. 61 - 62)- ex. fin. 2012: 0 RON
Cifra de afaceri neta (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06)- ex. fin. 2012: 0 RON
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)- 31.12.2012: 0 RON
ALTE MENTIONARI
Menţionare acte: Declaraţie pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004
Nr. intrare: 452392 din 05.09.2008
Descriere: Declaraţie pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004
Număr declaraţii: 1
Număr certificate constatatoare: 2
Menţionare acte: Depunere dovadă prelungire valabilitate sediu firmă
Nr. intrare: 620891 din 12.12.2008
Nr. act: 74 / 04.12.2008
Menţionare acte: Declaraţie pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004
Nr. intrare: 535331 din 12.11.2009
Descriere: Declaraţie pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004
Număr declaraţii: 1
Număr certificate constatatoare: 2

Informaţiile sunt eliberate din registrul comerţului central computerizat, ţinut de Oficiul Naţional al Registrului
Comerţului, şi au la bază inregistrările existente în acesta până la data de 16.06.2015 22:50.

Pentru furnizarea acestor informaţii a fost percepută suma de 24.0 RON.

Raport generat în data de 16.06.2015 : 22:50:00
Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.
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