Oznámení o uložení projektu fúze sloučením do sbírky listin
Společnost SECAR NORD, spol. s r.o., IČO: 250 06 746, se sídlem Klicperova 224/4, Liberec IV-Perštýn,
460 01 Liberec, sp. zn. C 11046 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, dále jen „SECAR NORD“
„Nástupnická společnost“
tímto v souladu s § 33 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev (dále
jen „Zákon“), zveřejňuje, a to i za společnost
SECAR Pardubice, spol. s r. o., IČO: 647 92 498, se sídlem Milheimova 1846, Zelené Předměstí, 530 02
Pardubice, sp. zn. C 9849 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, dále jen „SECAR Pardubice“ nebo
„Zanikající společnost“.
Nástupnická společnost a Zanikající společnost dále jen „Zúčastněné společnosti“, v souvislosti s
přeměnou, v jejímž důsledku dochází k fúzi sloučením mezi Nástupnickou společností a Zanikající
společností, přičemž fúzí dojde k zániku Zanikající společnosti, jemuž bude předcházet zrušení této
společnosti bez likvidace a jmění Zanikající společnosti včetně práv a povinností z pracovněprávních
vztahů přejde na Nástupnickou společnost, kdy rozhodným dnem fúze je 1. leden 2020 (dále jen
„Přeměna“)
I.

II.

tímto oznamují, že do sbírky listin Zúčastněných společností, které jsou vedeny Krajským
soudem v Ústí nad Labem (SECAR NORD) a Krajským soudem v Hradci Králové (SECAR
Pardubice), byl uložen a dne 4. září 2020 resp. 2. září 2020 zveřejněn projekt Přeměny, a
zároveň tímto upozorňují věřitele Zúčastněných společností na jejich práva podle
ustanovení § 35 až 39 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a
družstev. Věřitelé Zúčastněných společností, kteří přihlásí své nesplatné pohledávky do
šesti (6) měsíců ode dne, kdy se zápis Přeměny do obchodního rejstříku stal účinným vůči
třetím osobám, mohou požadovat poskytnutí dostatečné jistoty, jestliže se v důsledku
Přeměny zhorší dobytnost jejich pohledávek. Marným uplynutím této lhůty toto právo
zaniká. Nedojde-li mezi věřitelem a příslušnou Zúčastněnou společností k dohodě o
způsobu zajištění pohledávky, rozhodne o dostatečném zajištění soud s ohledem na druh
a výši pohledávky. Jestliže věřitel prokáže, že se v důsledku Přeměny podstatným
způsobem sníží dobytnost jeho pohledávky a příslušná Zúčastněná společnost neposkytla
přiměřené zajištění, může požadovat poskytnutí dostatečné jistoty ještě před zápisem
Přeměny do obchodního rejstříku. Právo na poskytnutí jistoty nemají věřitelé,
a) kteří mají právo na přednostní uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení,
b) kteří se pro účely insolvenčního řízení považují za zajištěné věřitele, nebo
c) jejichž pohledávky vznikly až po zápisu Přeměny do obchodního rejstříku.

Společná/é zpráva/y o fúzi, znalecká/é zpráva/y o fúzi a posudek znalce pro ocenění jmění se
nevyžadují.
Věřitelé a společníci Zúčastněných společností mohou bezplatně obdržet úplné informace o svých
právech v sídle Zúčastněných společností. Projekt Fúze a toto oznámení jsou uveřejněny na
internetových stránkách: https://www.sherlog.cz/pravni-informace
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