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/SPolečnost EKo-KoM, o.s., tČ zs1347o1, se sídlem No Ponkróci 1685/17]<r
Proho 4, 14o 21 , zopsonó v obchodním re[stříku u Městského soudu V ?roze, '\
^,J.Jíl D ,'l^:L^ /l7A'' l.+^-A l^ ^,,r^-i-^.'^^^'. ^L^l^.'^'' -^^l^:^^-+: ^^.Jl^ -'l-^^^ \oddíl B., vložko 47ó3, kteró ie outorizovonou obolovou společností podle zókono \
č. 477 /200l sb., o obolech o o změně někteých zókonů (zókon o obolech),
no zóklodě rozhodnutí Ministerstvo životního prostředí či. ooD?/9246/1440/3/o2
ze dne 28.3.2002, iehož plotnost bylo prodlouženo rozhodnutím Ministersfuo
životního prostředí či. ooDP/5442/os zr- dne 29.3.2005 do 31 .12.2012,
tímto osvědčuie, že

BoxED' 5.ř.o.

se sídlem

Velflíkovo 4
l óo oo Prqho ó

lČz 2724g842

uzovřelo smlouvu o sdruženém plnění se společností EKo-KoM, o.s., ie zopoieno
do Systému sdruženého plnění EKo-KoM pod klientským číslem

EK-FOOO6029t

o plnilo tok své povinnostÍ zoiistit zpétný odběr o vyvžíIí odpodu z obolů
způsobem podle $ 13 odst. 1 písm c) zókono o obolech zo období 1.,2.,3. o 4.
čfurtletí roku 2009.

Toto osvědčení o plnění povinností podle zókono o obolech se vydóvó no zóklodě
čl. lll odst. 1 písm. c) smlouvy o sdruženém plnění o slouží pro Účely prokozovóní
plnění povinností podle $ l0 o $ 12 zókono o obolech příslušným orgónům stótní
spróvy.

V Proze dne 23.3.2010

Ufk"4
lng. Zbyněk Kozel /

generólní ředitel EKO_KOM, o.s. /
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Zo období 1.,2.,3. o 4. čwrtletí roku 2009 bylo prostřednicfuím systému sdruženého plnění EKo-KoM zoiištěno firmě
BOXED, s.r.o', lČ:27243842
povinnost zpětného odběru o povinnost využití podle zókono o obolech celkem u nósleduiících tun obolů:

Oboly pro iedno
použití - zpoplotněné

Opokovoně
používoné oboly _

zpoploiněné

oboly uvedené no
trh nebo do oběhu -

nezpoplotněné *

Prcdeiní
Měkké plosý
Pevné duté plosý
Pevné duté plosý nod 5L

Vlnitó lepenko

Popír

Sklo

Kovy Al
Kovy Fe

Kovy nod 5L

Nópoioý korton

Kombinovoné mot.

Dřevo

Textll

Jiné

Průmyslové
Plosý
VlniÍó lepenko

Popír

Sklo

Kovy Al

Kovy Fe

Kombinovoné mot.

Dřevo

Textil

-Jiné

Přeprovní
Plosý 4.000
Vlnitó lepenko 4,000
Popír

Kovy Al

Kovy Fe

Kombinovoné mot.

Dřevo

Textil

Jiné

Skupinové
Plosý

Vlnitó lepenko

Popír

Kovy Al

Kovy Fe

Kombinovoné mot.

Dřevo

Textil

Jiné

* Jednó se o součet všech obolů předplocených o neplocených celkem


