O Z N Á M E N Í o uložení Projektu vnitrostátní Fúze sloučením do obchodního rejstříku
OSOBY ZUČASTNĚNÉ NA PŘEMĚNĚ
bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., se sídlem 356 58 Sokolov, Chebská 53, IČ
25233866, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni v oddíle C, vložka 11266
(dále též jen „Nástupnická společnost“)
HORNA – DOPRAVA A MECHANIZACE, s.r.o., se sídlem 356 01 Sokolov, Chebská č.p. 53, IČ
64832180, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni v oddíle C, vložka 7373
(dále též jen „Zanikající společnost“)
dále jen „Zúčastněné společnosti“ společně oznamují podle ustanovení §33 odst. 1) Zákona o
přeměnách obchodních společností a družstev č. 125/2008, že do sbírky listin obchodního
rejstříku každé ze Zúčastněných společností byl uložen Projekt přeměny ve formě vnitrostátní
Fúze sloučením, v souladu s nímž dojde:
-

ke zrušení Zanikající společnosti bez likvidace s tím, že jmění Zanikající společnosti, včetně
práv a povinností z pracovně právních vztahů převezme s účinností ke dni zápisu vnitrostátní
Fúze sloučením do obchodního rejstříku Nástupnická společnost.

Nástupnická společnost a Zanikající společnost upozorňují svoje společníky, že počínaje dnem
20.03.2015 v době od 8.00 hod. do 15.00 hod v sídle obou Zúčastněných společností jsou
v souladu s § 119, odst. 1. Zákona o přeměnách uloženy pro společníky k nahlédnutí dokumenty
Zúčastněných společností, jejichž zpracování je zákonem při Fúzi sloučením vyžadováno, tedy:
a) Projekt vnitrostátní Fúze sloučením,
b) účetní závěrky Zúčastněných společností za poslední tři účetní období a zprávy auditora o
jejich ověření dle zvláštního právního předpisu – pokud byly zpracovávány,
c) konečné účetní závěrky Zúčastněných společností sestavené ke dni 31.12.2014, včetně
zprávy auditora o jejich ověření dle zvláštního právního předpisu,
d) zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti sestavená ke dni 01.01.2015, včetně zprávy
auditora o jejím ověření podle zvláštního právního předpisu,
Zúčastněné společnosti vydají každému společníkovi, který o to požádá, bez zbytečného odkladu
bezplatně opis nebo výpis z listin uvedených v ustanovení §119 odst. 1 Zákona o přeměnách, tedy
listin výše uvedených. Společníci, kteří o to požádají, mají právo na veškeré informace, jež se
týkají předmětné vnitrostátní fúze sloučením.
Nástupnická společnost a Zanikající společnost upozorňují věřitele Zúčastněných společností na
jejich práva vyplývající z ustanovení §35 až §39 zák. č. 125/2008 Sb., Zákona o Přeměnách,
v souvislosti s Fúzí sloučením.
Věřitelé Zúčastněných společností, kteří přihlásí své pohledávky do šesti měsíců ode dne, kdy se
zápis Fúze do obchodního rejstříku stane účinným vůči třetím osobám, mohou požadovat
poskytnutí dostatečné jistoty, jestliže se v důsledku fúze zhorší dobytnost jejich pohledávek.
Marným uplynutím uvedené lhůty toto právo zaniká.
Nedojde-li mezi věřitelem a osobou zúčastněnou na přeměně k dohodě o způsobu zajištění
pohledávky, rozhodne o dodatečném zajištění soud s ohledem na druh a výši pohledávky.
Jestliže věřitelé prokážou, že se v důsledku Fúze podstatným způsobem sníží dobytnost jejich
pohledávek a osoba zúčastněná na přeměně neposkytla přiměřené zajištění, může požadovat
poskytnutí dostatečné jistoty ještě před zápisem přeměny do obchodního rejstříku.
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 do obchodního rejstříku.
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Žádná ze Zúčastněných společností nevydala vyměnitelné anebo prioritní dluhopisy a ani jiné
účastnické cenné papíry vyjma kmenových akcií, na které je rozvržen jejich základní kapitál.
Nástupnická společnost, jako příjemce veřejné podpory na Fúzi, splnila svou ohlašovací povinnost
dle § 39a Zákona o přeměnách. K Fúzi se nevyžaduje souhlas žádného státního, správního nebo
jiného orgánu.
Základní kapitál Nástupnické společnosti se v důsledku vnitrostátní Fúze sloučením nemění.
Dosavadní podíly společníků v Nástupnické společnosti se nemění.
Nástupnická společnost

Zanikající společnost

bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.

HORNA – DOPRAVA A MECHANIZACE, s.r.o.
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