OZNÁMENÍ A UPOZORNĚNÍ VE VĚCI ROZDĚLENÍ ODŠTĚPENÍ
Akciová společnost G – Team a.s., IČO: 453 58 028, se sídlem Šeříková 580, 334 41
Dobřany, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, sp. zn. B 1319, a akciová
společnost Plzeňská strojírna Vochov, a.s., IČO: 252 12 745, se sídlem Vochov č.p. 50,
pošta Nýřany, PSČ: 330 23, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku Krajského
soudu v Plzni, sp. zn. B 618 (výše uvedené společnosti jsou dále též společně označovány
jako „zúčastněné společnosti“ nebo každá samostatně jako „zúčastněná společnost“):
tímto, v souladu s ustanovením § 33 odst. 1 písm. b) ve spojení s dalšími souvisejícími
ustanoveními zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev,
ve znění pozdějších předpisů („zákon o přeměnách“), společně oznamují následující:
1.

Do sbírky listin obchodního rejstříku každé ze shora uvedených zúčastněných
společností byl uložen projekt rozdělení odštěpením („rozdělení“) zúčastněných
společností.

2. Zúčastněné společnosti tímto v souladu s ustanovením § 298 zákona o přeměnách
upozorňují své akcionáře, že ode dne zveřejnění tohoto oznámení budou v sídle
jednotlivých společností každý pracovní den v době od 10.00 hodin do 16.00 hodin
alespoň jeden měsíc až do dne konání valné hromady, jež má rozhodnout o schválení
rozdělení, k nahlédnutí pro akcionáře následující dokumenty:
a) projekt rozdělení,
b) účetní závěrky zúčastněných společností za poslední 3 účetní období a
zprávy auditora o jejich ověření (v případě, že se ověření auditorem
vyžaduje).
Zúčastněné společnosti vydají v souladu s ustanovením § 299 odst. 2 zákona o
přeměnách každému svému akcionáři, který o to požádá, bez zbytečného odkladu
bezplatně opis nebo výpis z listin uvedených pod písmeny a) a b) výše.
3. Vzhledem k tomu, že jediným akcionářem zúčastněných společností je tatáž osoba a v
důsledku rozdělení nemůže nastat situace dle § 308 nebo 49a zákona o přeměnách,
nevznikne společnosti Plzeňská strojírna Vochov, a.s. povinnost odkoupit akcie ve
smyslu uvedených zákonných ustanovení.
4.

Zúčastněné společnosti tímto dále podle § 35 až § 39 zákona o přeměnách upozorňují
věřitele obou zúčastněných společností na tato jejich práva:
Věřitelé zúčastněných společností, kteří přihlásí své nesplatné pohledávky do šesti
měsíců ode dne, kdy se zápis rozdělení zúčastněných společností do obchodního
rejstříku stal účinným vůči třetím osobám, mohou požadovat poskytnutí dostatečné
jistoty, jestliže se v důsledku rozdělení zhorší dobytnost jejich pohledávek. Marným
uplynutím této lhůty toto právo zaniká.
Nedojde-li mezi věřitelem a zúčastněnou společností k dohodě o způsobu zajištění
pohledávky, rozhodne o dostatečném zajištění soud s ohledem na druh a výši
pohledávky.
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věřitel prokáže, že se v důsledku rozdělení podstatným způsobem sníží
dobytnost
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Vladimír Ambruz
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Právo
na poskytnutí
17:15:27
+01:00 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 rozdělení
do obchodního rejstříku.

Žádná ze zúčastněných společností nevydala vyměnitelné či prioritní dluhopisy, ani jiné
účastnické cenné papíry než akcie, s nimiž by byla spojena zvláštní práva ve smyslu
ustanovení § 37 a § 38 zákona o přeměnách, a proto se neuvádí skutečnosti podle
těchto ustanovení, týkající se takových cenných papírů.
Veškeré vklady do základního kapitálu obou zúčastněných společností byly splaceny.
G – Team a.s.

Plzeňská strojírna Vochov, a.s.

