ZVERJNENIE
Projektu cezhraničnej fúzie zlúčením
medzi spoločnosťami
HYDROTECH, a.s., sídlo Modranská 153, 902 01 Vinosady, Slovenská republika,
IČO: 173 153 95
a
HYDROTECH, s.r.o. sídlo Tyršova 1132, 664 42 Modřice, Česká republika,
IČO: 482 458 52
Dôvodom realizácie cezhraničného zlúčenia je reštrukturalizácia skupiny spočívajúca najmä
v zjednotení vlastníckej štruktúry a zjednodušení organizačnej a administratívnej štruktúry
skupiny a s tým spojeným znížením celkových nákladov na jej správu.
Cezhraničné zlúčenie znamená zlúčenie zanikajúcej spoločnosti do nástupníckej spoločnosti,
pri ktorom dôjde k zániku zanikajúcej spoločnosti bez likvidácie.
Projekt cezhraničnej fúzie zlúčením sa riadi:
•
•
•

Smernicou EP a Rady č. 2005/56/ES o cezhraničných fúziách kapitálových spoločností
Slovenským zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
Českým zákonom č. 125/2008 Sb. O premenách obchodných spoločností a družstiev

Nástupnícka spoločnosť
HYDROTECH, a.s., založená a existujúca podľa právnych predpisov Slovenskej republiky,
so sídlom Modranská 153, 902 01 Vinosady, Slovenská republika, IČO: 173 153 95,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 119/B
Zanikajúca spoločnosť
HYDROTECH, s.r.o. založená a existujúca podľa právnych predpisov Českej republiky, so
sídlom Tyršova 1132, 664 42 Modřice, Česká republika, IČO: 482 458 52, zapísaná
v Obchodnom registri Krajského súdu v Brne, oddiel C, vložka číslo 30699
Rozhodný deň cezhraničného zlúčenia pre účely § 10 ods. 1 Zákona o premenách, § 69 ods.
6 písm. d Obchodného zákonníka a § 4 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znemí
neskorších predpisov je stanovený na deň 1.1.2020.
Deň účinnosti znamená deň zápisu cezhraničného zlúčenia do príslušného slovenského
obchodného registra pričom týmto dňom zlúčenie nadobudne právne účinky.
Audítorská spoločnosť určená na zistenie skutočností podľa § 69, ods 14, Obchodného
zákonníka, je spoločnosť BDR spol. s r. o., sídlo M. M. Hodžu 3, 974 01 Banská Bystrica,
licencia SKAU, Ev. č. 6, IČO: 00614556, IČ DPH:SK 2020459199, označenie a číslo zápisu:
Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 98/S.
Notár, ktorý bude vydávať osvedčenie podľa ods. 7, § 69aa, Obchodného zákonníka, je
JUDr.Jarmila Polakovičová, Notársky úrad Detvianská 14, 831 06 Bratislava 35
Príloha: Zmluva o cezhraničnej fúzii zlúčením v plnom znení

