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VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ AKCIÍ A OZNÁMENÍ
O NÁSLEDCÍCH SPOJENÝCH S PRODLENÍM S PLNĚNÍM
POVINNOSTÍ AKCIONÁŘE

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ AKCIÍ A OZNÁMENÍ
O NÁSLEDCÍCH SPOJENÝCH S PRODLENÍM S PLNĚNÍM
POVINNOSTÍ AKCIONÁŘE

učiněná společností REPAIR REALTY a.s. v souladu s ustanovením § 3 odstavec 2
zákona č. 134/2013 Sb.

učiněná společností PEZ a.s. v souladu s ustanovením § 3 odstavec 2
zákona č. 134/2013 Sb.

Obchodní společnost

Obchodní společnost

strana A/31 u 13/2014
Výzva akcionářům k předložení akcií
Představenstvo akciové společnosti

E-REAL MIRROR, a.s.
IČO: 24161071
se sídlem Mezi Vodami 1910, Praha 4, Modřany, PSČ 143 00
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 17517
(dále jen »Společnost)

REPAIR REALTY a.s.

PEZ a.s.

se sídlem Praha 10-Strašnice, Pod Altánem 9/105, PSČ 100 00, IČO: 27302571
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddíle B, vložce 18477
(dále jen společnost),

se sídlem Praha 10-Strašnice, Pod Altánem 9/105, PSČ 100 00, IČO: 26707292
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddíle B, vložce 7751
(dále jen společnost),

v souladu s ustanovením § 3 zákona č. 134/2013 Sb.
o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností
a o změně dalších zákonů
(dále jen »zákon č. 134/2013 Sb.«)

tímto v souladu s ustanovením § 3 odstavec 2 zákona č. 134/2013 Sb. a v návaznosti na rozhodnutí představenstva ze dne 24.1. 2014, vyzývá akcionáře společnosti, aby společnosti nejpozději do 30.6. 2014 předložili veškeré jimi vlastněné listinné akcie společnosti k výměně
za nové akcie na jméno.

tímto v souladu s ustanovením § 3 odstavec 2 zákona č. 134/2013 Sb. a v návaznosti na rozhodnutí představenstva ze dne 24.1. 2014, vyzývá akcionáře společnosti, aby společnosti nejpozději do 30.6. 2014 předložili veškeré jimi vlastněné listinné akcie společnosti k výměně
za nové akcie na jméno.

oznamuje akcionářům Společnosti, že podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 134/2013 Sb. se
k 1.1.2014 změnily ze zákona listinné akcie Společnosti na majitele na listinné akcie na jméno.

Akcionáři jsou povinni předložit společnosti veškeré jimi vlastněné listinné akcie společnosti k výměně za nové akcie na jméno a sdělit společnosti údaje potřebné pro zápis do seznamu akcionářů nejpozději do 30. června 2014. Akcionář, který je v prodlení s plněním těchto povinností, není
po dobu prodlení oprávněn vykonávat práva spojená s akciemi, ohledně nichž je v prodlení.
Rozhodne-li společnost o rozdělení zisku v době, kdy je akcionář v prodlení s plněním těchto
povinností, právo na dividendu k akciím, s nimiž je v prodlení, mu nevznikne.

Akcionáři jsou povinni předložit společnosti veškeré jimi vlastněné listinné akcie společnosti k výměně za nové akcie na jméno a sdělit společnosti údaje potřebné pro zápis do seznamu akcionářů nejpozději do 30. června 2014. Akcionář, který je v prodlení s plněním těchto povinností, není
po dobu prodlení oprávněn vykonávat práva spojená s akciemi, ohledně nichž je v prodlení.
Rozhodne-li společnost o rozdělení zisku v době, kdy je akcionář v prodlení s plněním těchto
povinností, právo na dividendu k akciím, s nimiž je v prodlení, mu nevznikne.

V Praze dne 19.3.2014

V Praze dne 19.3.2014
Představenstvo společnosti REPAIR REALTY a.s.

Představenstvo společnosti PEZ a.s.

OV444625-140321

Výměna akcií včetně zápisu do seznamu akcionářů bude probíhat v sídle Společnosti na adrese Mezi Vodami 1910, Praha 4, Modřany, PSČ 143 00, a to vždy na základě předchozího
sjednání přesného termínu výměny na tel. čísle 602 617 052, resp. na e-mailové adrese:
petr.mrazek@lpigroup.cz.
Akcionář je povinen předmětné akcie Společnosti předložit k výměně za nové akcie na jméno
a sdělí Společnosti údaje potřebné pro zápis do seznamu akcionářů, a to nejpozději
do 30.6.2014. Akcionář, který bude v prodlení s plněním těchto povinností, nebude po dobu
prodlení oprávněn vykonávat práva spojená s akciemi, ohledně nichž bude v prodlení. Akcionáři, který bude v prodlení s plněním výše uvedenými povinnostmi, nevznikne nárok na dividendu z akcií, s nimiž bude v prodlení.

OV444626-140321

Za představenstvo společnosti E-REAL MIRROR, a.s.
Ing. Petr Mrázek v. r.
předseda představenstva

První oznámení o vstupu společnosti do likvidace
s výzvou věřitelům k uplatnění jejich pohledávek
Likvidátor společnosti

Tender Advisors a.s., v likvidaci
se sídlem Praha 1-Staré Město, Jakubská 647/2, PSČ 110 00, IČO: 28889819
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 15259,
tímto, v souladu s ustanovením § 198 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, oznamuje, že výše uvedená společnost byla zrušena rozhodnutím jediného
akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ke dni 3.3.2014, a tímto dnem vstoupila do likvidace.
Likvidátor tímto vyzývá všechny věřitele společnosti Tender Advisors a.s., v likvidaci, aby neprodleně, nejpozději však do tří měsíců ode dne, který bude následovat po dni zveřejnění druhého
oznámení o vstupu společnosti do likvidace v Obchodním věstníku, přihlásili své pohledávky písemně k rukám likvidátora na adresu sídla společnosti Tender Advisors a.s., v likvidaci.
Bc. Ladislav Jahoda, likvidátor společnosti
OV444588-140321

OV443864-140321

VÝZVA
K PŘEDLOŽENÍ AKCIÍ SPOLEČNOSTI VOLTA REAL a.s.
ZA ÚČELEM VÝMĚNY AKCIÍ NA MAJITELE ZA AKCIE
NA JMÉNO

EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

K 1. lednu 2014 došlo podle zákona č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů (dále jen »ZZTAS«) ke změně listinných akcií na majitele, které nebyly imobilizovány, na listinné akcie na jméno.
Společnost VOLTA REAL a.s., se sídlem Praha 1, Provaznická 9, PSČ 110 00, IČO: 25660918
(dále jen »společnost«), vyzývá tímto podle § 3 odst. 2 ZZTAS akcionáře společnosti, aby své akcie předložili společnosti za účelem jejich výměny za nové akcie na jméno a sdělili společnosti
údaje potřebné pro zápis do seznamu akcionářů, to vše nejpozději do 30.6.2014.
O vydání nové emise akcií na jméno a o způsobu jejich výměny za původní akcie rozhodlo představenstvo společnosti Volta Real a.s. na svém řádném zasedání dne 25.února 2014.
Převzetí původních listinných akcií společnosti, které byly vydány jako akcie na majitele, a předání nových akcií na jméno bude probíhat na základě písemné žádosti, kde budou uvedeny následující údaje:
– identifikace žadatele (jméno + rodné číslo nebo název firmy + IČO)
– počet akcií, série, čísla akcií a datum vydání
– datum a čas, kdy se žadatel dostaví k výměně akcií

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
NA DODÁVKY V RÁMCI OPPI
1. Firma: FANYCO s.r.o.
Sídlo: Na Vyhlídce 1003, 755 01 Vsetín
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČO: 27815005
vyhlašuje výběrové řízení
na dodávku technologie – elektroerozivní drátová řezačka /1 ks/. Dodávka elektroerozivní
drátové řezačky včetně příslušenství, která je určena zejména pro řezání funkčních ploch dílů
extruzních a střižných nástrojů. Dodávka bude provedena včetně dopravy, montáže, uvedení
do provozu a zaškolení obsluhy.
Výběrové řízení je vyhlášeno v rámci realizace projektu s názvem: »Pořízení nové technologie pro strojírenskou výrobu« a dle pravidel pro výběr dodavatelů v rámci Operačního programu Podnikání a inovace.

Tato žádost musí být zaslána doporučeně na adresu sídla společnosti Volta Real a.s., Provaznická 9, 110 00 Praha 1-Staré Město, a to tak, aby byla doručena minimálně 5 pracovních dní před
plánovaným převzetím v žádosti uvedeným.

OZNÁMENÍ – VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ AKCIÍ
Představenstvo akciové společnosti

BAZ Czech, a.s.

Samotná výměna akcií bude probíhat v právní kanceláři firmy Achour & Hájek, s.r.o. na adrese
Panská 7, Kounický palác, 110 00 Praha 1, ve druhém patře, v termínech od 5.5.2014
do 30.6.2014 vždy v pracovních dnech mezi 10.00 a 18.00 hodinou, a to jen výhradně v čase stanoveném ve výše uvedené žádosti. Vzor formuláře žádosti s požadovanými údaji bude
od 30.3.2014 k dispozici na webových stránkách společnosti www.voltareal.cz.

se sídlem Praha 1, V Celnici 1031/4, PSČ 110 00
IČO: 28204298
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 13047
(dále jen »Společnost«)

O předání a převzetí akcií bude na místě podepsán předávací protokol. Akcionář sdělí na místě
společnosti údaje potřebné pro zápis do seznamu akcionářů, tj. jméno, příjmení a bydliště
akcionáře-fyzické osoby a název a sídlo akcionáře-právnické osoby, dále číslo bankovního účtu.
Akcionář-fyzická osoba předloží platný průkaz totožnosti, pověřený zástupce akcionáře se prokáže kromě toho řádnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře.

tímto v souladu s ust. § 3 zákona č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností, a o změně dalších zákonů (dále jen »zákon č. 134/2013 Sb.«),

Statutární orgán akcionáře-právnické osoby předloží platný průkaz totožnosti a originální výpis
z obchodního rejstříku, ne starší 3 měsíců. Pověřený zástupce akcionáře-právnické osoby se prokáže kromě toho řádnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu akcionáře.

oznamuje akcionářům Společnosti, že podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 134/2013 Sb. se
k 1.1.2014 změnily ze zákona listinné akcie Společnosti na majitele na listinné akcie na jméno
a vyzývá akcionáře Společnosti, vlastnící akcie Společnosti na majitele ve jmenovité hodnotě
100 000,- Kč k předložení těchto akcií k jejich výměně za listinné akcie na jméno a sdělení údajů
potřebných pro zápis do seznamu akcionářů Společnosti.
Výměna akcií včetně zápisu do seznamu akcionářů bude probíhat v sídle Společnosti na adrese Praha 1, V Celnici 1031/4, PSČ 110 00, do 30.6.2014, a to vždy na základě předchozího
sjednání přesného termínu výměny na tel. čísle +420 224 931 366, resp. na e-mailové adrese
rvrestal@asbgroup.eu.
K výměně je třeba předložit dosavadní akcie, resp. hromadné listiny, platný průkaz totožnosti
a sdělit údaje potřebné pro zápis do seznamu akcionářů Společnosti včetně čísla bankovního
účtu. Případný pověřený zástupce akcionáře se kromě platného průkazu totožnosti prokáže řádným zmocněním s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s výměnou akcií.
V souladu se zákonem č. 134/2013 Sb. upozorňujeme na následky nepředložení akcií, resp. nesdělení potřebných údajů pro zápis do seznamu akcionářů ve výše uvedeném termínu, které jsou
podle § 3 a § 4 zákona č. 134/2013 Sb. následující:
1. akcionář, který je v prodlení s předložením akcií a sdělením potřebných údajů pro zápis do seznamu akcionářů, není po dobu prodlení oprávněn vykonávat práva spojená s akciemi, ohledně nichž je v prodlení,

Akcionář se sídlem nebo bydlištěm mimo území České republiky předloží veškeré písemné dokumenty s překladem do českého jazyka pořízeným soudním tlumočníkem. Veškeré podpisy akcionářů, resp. jejich zástupců, úředně ověřované, nebo úřední dokumenty, vydané mimo území
České republiky, musí být opatřeny superlegalizační doložkou nebo apostilou, nestanoví-li
smlouva o právní pomoci, jíž je Česká republika vázána, jinak.

rozhodlo o změně listinných akcií na majitele společnosti na listinné akcie na jméno
a
vyzývá dle § 3 zákona č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti
akciových společností, a o změně dalších zákonů
všechny akcionáře společnosti Tlaková plynárna Ústí nad Labem a.s., aby ve lhůtě do 30 dnů
od oznámení této výzvy předložili listinné akcie na majitele společnosti, které jsou v jejich držení,
k vyznačení nezbytných údajů spojených se změnou formy akcií a poskytli údaje potřebné pro zápis do seznamu akcionářů, to je jméno, datum narození, rodné číslo, bydliště akcionáře fyzické
osoby nebo jméno, identifikační číslo a sídlo akcionáře právnické osoby. Současně akcionář sdělí
číslo bankovního účtu vedeného u banky (či jiné osoby oprávněné poskytovat bankovní služby)
ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, na kterém budou realizovány finanční transakce mezi akcionářem a společností, e-mailovou adresu,
pokud bude souhlasit se zasíláním oznámení prostřednictvím elektronické pošty.
Jednoznačná identifikace akcionáře bude provedena na rubu akcie. K provedení uvedených úkonů akcionář předloží listinné akcie a platný průkaz totožnosti. Zmocněnci se navíc prokážou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem s vymezeným rozsahem zástupcova oprávnění.
Právnická osoba dále předloží aktuální výpis z obchodního rejstříku (ne starší 3 měsíce). Zástupce akcionáře je povinen odevzdat plnou moc při registraci. Dále předloží údaj o případném oddělení nebo převodu samostatně převoditelných práv spojených s těmito akciemi.
Vyznačení změn a zápis do seznamu akcionářů provádí v sídle společnosti každé pondělí, středu
a čtvrtek od 9.00 do 12.00 hod. Termín je třeba předem dohodnout na telefonním čísle
+420 606 713 400 nebo na e-mailu vaculik@tpu.cz.
Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s výměnou akcií.
Představenstvo upozorňuje, že pokud akcionář ve výše stanovené lhůtě akcie nepředloží a neposkytne společnosti údaje pro zápis do seznamu akcionářů, pak společnost bude postupovat
podle § 3 – akcionář, který je v prodlení s plněním těchto povinností, není po dobu prodlení oprávněn vykonávat práva spojená s akciemi, ohledně nichž je v prodlení.

Zapsána: v OR Krajského soudu v Ústí nad Labem
Spisová značka: Oddíl B, vložka 204
Bankovní spojení: KB, a.s. – Ústí nad Labem
Telefon: 475 668 111, Fax: 475 668 115
Číslo účtu: 20107-411/0100
E-mail: info@tpu.cz, Web: www.tpu.cz
OV444608-140321

7. Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je vybraný dodavatel
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Kontakt: Ing. Miroslav Vacátko, e-mail: vacatkomiroslav@gmail.com
Jan Zámostný, e-mail: zamostny@voltareal.cz
Představenstvo společnosti

OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PROJEKTU FÚZE SLOUČENÍM
DO SBÍRKY LISTIN A UPOZORNĚNÍ PRO VĚŘITELE
NA JEJICH PRÁVA

OV444511-140321

EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Společnost Infor Global Solutions (CZ) s.r.o.
se sídlem Praha 4, City Empiria, Na Strži 65/1702, PSČ 140 62
IČO: 65414501
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 44916
(dále jen »Zanikající společnost 1«)
a

»Multifunkční nanášecí stroj šíře 650 mm«
Nový stroj bude sloužit k multifunkčnímu použití zahrnující nanášení lepidel a příbuzných materiálů na holografické fólie širokého spektra tlouštěk od 0,012 mm do cca 0,050 mm a dále
na silikonový papír. Součástí dodávky bude také jednobarevná tisková jednotka na neřízený
i řízený flexo potisk a hlubotisk podle soutiskových značek s přesností podélného soutisku
lepším než +/- 0,1 mm a příčného soutisku +/- 0,2 mm. Dále je zařízení stručně charakterizováno:
– fyzická průchodnost fólie v šíři 650 mm při šíři válce alespoň 700 mm
– maximální konstrukční rychlost do 100 m/min.
– rozměry stroje cca: délka 8 m včetně technologické rezervy pro manipulaci, šířka 2,5 m,
výška do 2,70 m
– regulovatelný tah max. 70 N
– odvíjení fólie o průměru 800 mm (anebo 500 kg)
– sušicí komora s regulací teploty od 30 do 150 oC s udržením +/- 2 oC včetně horkovzdušného agregátu
– přítomnost jedné vany na vymývání pro účely demetalizace
– podobně jedna vana s kartáči na vymývání vodou rozpustných barev
– 4 ks rastrové válce, 3 ks hladké vynášecí válce
– UV vytvrzovací tunel (tzv. UV osvitová jednotka)
– zařízení pro generování korony (tzv. koronovací jednotka)
– video inspekce na výstupu
Dodavatel je chápán jako generální dodavatel zakázky. V případě částečného plnění prostřednictvím třetí osoby (subdodavatele) ručí zájemce za kvalitu této třetí osoby (subdodavatele).
2. Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH celkem: 7 500 000,- Kč
3. Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podávání nabídek, kvalifikační
předpoklady uchazečů a požadavky na jejich prokázání i způsob a kritéria hodnocení nabídek
včetně váhy jednotlivých kritérií jsou stanoveny v zadávací dokumentaci.
4. Zadávací dokumentaci je možné si vyžádat písemně, telefonicky nebo elektronicky na následujících kontaktech:
Adresa: OPTAGLIO s.r.o.; Hlavní 326, 250 68 Husinec-Řež
Kontaktní osoba: Ing. Libor Kotačka
E-mail: libor.kotacka@optaglio.cz
Tel.: +420 606 764 066
Výše uvedená adresa je zároveň místem pro podání nabídek uchazečů, přičemž rozhodující
je datum přijetí nabídky, nikoliv datum odeslání. Nabídky je možné podávat pouze v listinné
podobě.
Nabídky je možno předkládat v českém anebo anglickém jazyce.
Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek začíná dnem následujícím po vyhlášení výběrového
řízení v Obchodním věstníku a končí dne 22. 4. 2014 v 15.00 hod.
5. Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným
příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách.

Představenstvo společnosti

5. Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek začíná dnem následujícím po vyhlášení výběrového
řízení v Obchodním věstníku a končí dne22.4.2014 do 14.00 hod.

OV444590-140321

vyhlašuje výběrové řízení na dodávku následujícího technologického vybavení, v rozsahu zadávací dokumentace, pod názvem:

se sídlem Ústí nad Labem, Havířská 346/100, PSČ 400 10
IČO: 44569173
zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 204
(dále jen »Společnost«)

4. Zadávací dokumentaci je možné si vyžádat písemně, osobně nebo elektronicky na následujících kontaktech:
Adresa:
FANYCO s.r.o., Jasenická 1492, 755 01 Vsetín
Kontaktní osoba: Ing. František Vančura – jednatel
E-mail:
vancura@fanyco.cz
Tel.:
603 547 249
Výše uvedená adresa je současně místem pro podávání nabídek uchazečů, přičemž rozhodující je datum přijetí nabídky, nikoliv datum odeslání.

Případné písemné dotazy doručené na adresu sídla společnosti budou zodpovězeny písemně či
elektronickou poštou.

1. Firma: OPTAGLIO s.r.o.
Sídlo: Hlavní 326, 250 68 Husinec-Řež
IČO: 48950076
DIČ: CZ48950076

Tlaková plynárna Ústí nad Labem a.s.

3. Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podávání nabídek, kvalifikační
předpoklady uchazečů a požadavky na jejich prokázání i způsob a kritéria hodnocení nabídek
včetně váhy jednotlivých kritérií jsou stanoveny v zadávací dokumentaci. Nabídky budou
předkládány v českém jazyce.

6. Společnost FANYCO s.r.o. prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží
ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách. Společnost si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit.

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
NA ZAKÁZKU V RÁMCI OPPI

Představenstvo společnosti

Místo realizace: provozovna firmy FANYCO s.r.o., Jasenická 1492, 755 01 Vsetín
2. Předpokládaná hodnota zakázky: 3 900 000,- Kč bez DPH

Akcionář, který nepředloží své akcie a/nebo nesdělí společnosti údaje potřebné pro zápis do seznamu akcionářů nejpozději do 30. června 2014, není po dobu prodlení se splněním těchto svých
povinností oprávněn vykonávat práva spojená s těmito akciemi. Rozhodne-li společnost o rozdělení zisku v době, kdy je akcionář v prodlení s plněním svých povinností podle předchozí věty, právo na dividendu k akciím, s nimiž je v prodlení, mu nevznikne.

2. rozhodne-li společnost o rozdělení zisku v době, kdy je akcionář v prodlení s plněním výše
uvedené povinnosti pod bodem 1, nevznikne mu právo na dividendu k akciím, s nimiž je
v prodlení.
Představenstvo společnosti
BAZ Czech, a.s.
V Praze dne 19.3.2014
OV444610-140321

Výzva k předložení akcií k vyznačení změn

Ing. arch. Jan Ludvík v. r.
člen představenstva

6. Společnost si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit.
7. Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je vybraný dodavatel
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
OV444609-140321

společnost Infor Global Solutions (Praha II) spol. s r.o.
se sídlem Praha 4-Nusle, Na Strži 1702/65, PSČ 140 00
IČO: 25620967
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 55493
(dále jen »Zanikající společnost 2«)
a
společnost Infor Global Solutions (Trmice) spol. s r.o.
se sídlem Trmice, Ke Střelnici 243/22, PSČ 400 04
IČO: 00556050
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 90
(dále jen »Zanikající společnost 3«)
(Zanikající společnost 1, Zanikající společnost 2 a Zanikající společnost 3 společně dále jen
»Zanikající společnosti«)
a
společnost Infor (Česká republika) s.r.o.
se sídlem Praha 4, City Empiria, Na Strži 65/1702, PSČ 140 62
IČO: 45807817
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12185
(dále jen »Nástupnická společnost«)
(Zanikající společnosti a Nástupnická společnost dále také jen »Zúčastněné společnosti«)
tímto v souladu s ustanovením § 33 odst. 1 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních
společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen »ZoP«) oznamují, že Zúčastněné
společnosti uložily do sbírek listin vedených příslušnými rejstříkovými soudy Zúčastněných společností, tj. Městským soudem v Praze a Krajským soudem v Ústí nad Labem, projekt vnitrostátní
fúze sloučením Zúčastněných společností, kdy společnosti Infor Global Solutions (CZ) s.r.o., Infor Global Solutions (Praha II) spol. s r.o. a Infor Global Solutions (Trmice) spol. s r.o. jsou společnostmi zanikajícími a společnost Infor (Česká republika) s.r.o. je společností nástupnickou.
Zúčastněné společnosti dále upozorňují věřitele na jejich práva podle ustanovení § 35 až 39 ZoP,
tedy zejména, že:
a) věřitelé Zúčastněných společností mohou požadovat poskytnutí dostatečné jistoty, jestliže se
v důsledku fúze sloučením zhorší dobytnost jejich pohledávek, pokud přihlásí své pohledávky
do 6 měsíců ode dne, kdy se zápis fúze sloučením do obchodního rejstříku stal účinným vůči
třetím osobám. Marným uplynutím této lhůty toto právo zaniká;
b) nedojde-li mezi věřitelem a Zúčastněnou společností či Nástupnickou společností k dohodě
o způsobu zajištění pohledávky, rozhodne o dostatečném zajištění soud s ohledem na druh
a výši pohledávky;
c) jestliže věřitel prokáže, že se v důsledku fúze sloučením podstatným způsobem sníží dobytnost jeho pohledávky a Zúčastněná společnost neposkytla přiměřené zajištění, může požadovat poskytnutí dostatečné jistoty ještě před zápisem fúze sloučením do obchodního
rejstříku;
d) právo na poskytnutí jistoty nemají věřitelé,
– kteří mají právo na přednostní uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení,
– kteří se pro účely insolvenčního řízení považují za zajištěné věřitele, nebo
– jejichž pohledávky vznikly až po zápisu fúze sloučením do obchodního rejstříku;
e) žádná ze Zúčastněných společností není příjemcem veřejné podpory a nevydala žádné dluhopisy ani jiné cenné papíry ve smyslu ustanovení § 37 a § 38 ZoP.
Infor Global Solutions (CZ) s.r.o.
zastoupená Dr. Ernstem Giese, advokátem, na základě plné moci
Infor Global Solutions (Praha II) spol. s r.o.
zastoupená Dr. Ernstem Giese, advokátem, na základě plné moci
Infor Global Solutions (Trmice) spol. s r.o.
zastoupená Dr. Ernstem Giese, advokátem, na základě plné moci
Infor (Česká republika) s.r.o.
zastoupená Dr. Ernstem Giese, advokátem, na základě plné moci
OV444604-140321

