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De onderneming / organisatie wil niet dat haar adresgegevens worden gebruikt voor
ongevraagde postreclame en verkoop aan de deur.

Onderneming
Handelsnaam
Startdatum onderneming
Activiteiten
Werkzame personen
Vestiging
Vestigingsnummer
Handelsnaam
Bezoekadres
Telefoonnummer
Datum vestiging
Activiteiten

858768306
Besloten Vennootschap
SOCOCO B.V.
Rotterdam
03-05-2018
03-05-2018
23-07-2019
EUR 1,20
EUR 1,20
De jaarrekening over boekjaar 2019 is gedeponeerd op 07-10-2020.

SOCOCO B.V.
03-05-2018 (datum registratie: 03-05-2018)
SBI-code: 4637 - Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen (geen ruwe)
SBI-code: 47299 - Gespecialiseerde winkels in overige voedings- en genotmiddelen
1

Werkzame personen

000039750612
SOCOCO B.V.
Brandingdijk 120, 3059RB Rotterdam
0613053684
03-05-2018 (datum registratie: 03-05-2018)
SBI-code: 4637 - Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen (geen ruwe)
SBI-code: 47299 - Gespecialiseerde winkels in overige voedings- en genotmiddelen
Het exploiteren van een sociaal en duurzaam koffielabel.
1

Bestuurder
Naam
Bezoekadres

Mr. Kolacho B.V.
Brandingdijk 120, 3059RB Rotterdam

Dit uittreksel is gewaarmerkt met een digitale handtekening en is een officieel bewijs van inschrijving in het
Handelsregister. In Adobe kunt u de handtekening bovenin het scherm controleren. Meer informatie hierover
vindt u op www.kvk.nl/egd. De Kamer van Koophandel adviseert dit uittreksel alleen digitaal te gebruiken zodat
de integriteit van het document gewaarborgd en de ondertekening verifieerbaar blijft.
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Rechtspersoon
RSIN
Rechtsvorm
Statutaire naam
Statutaire zetel
Eerste inschrijving
handelsregister
Datum akte van oprichting
Datum akte laatste
statutenwijziging
Geplaatst kapitaal
Gestort kapitaal
Deponering jaarstuk
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75342294
23-07-2019 (datum registratie: 23-07-2019)
Alleen/zelfstandig bevoegd

Uittreksel is vervaardigd op 30-10-2020 om 09.19 uur.

Dit uittreksel is gewaarmerkt met een digitale handtekening en is een officieel bewijs van inschrijving in het
Handelsregister. In Adobe kunt u de handtekening bovenin het scherm controleren. Meer informatie hierover
vindt u op www.kvk.nl/egd. De Kamer van Koophandel adviseert dit uittreksel alleen digitaal te gebruiken zodat
de integriteit van het document gewaarborgd en de ondertekening verifieerbaar blijft.
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Ingeschreven onder KvKnummer
Datum in functie
Bevoegdheid

