Upozornění pro akcionáře na jejich práva podle § 119a a § 131 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách
Společnosti:
1.
Firma:
Sídlo:
IČO:
Zápis v OR:
Právní forma:
Dále též jen:

Nástupnická společnost
DEKINVEST, uzavřený investiční fond, a.s.
Praha 10, Tiskařská 257/10, PSČ: 108 00
247 95 020
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 16856
akciová společnost
nástupnická společnost

A
2.
Zanikající společnost
Firma: Stavebniny ASTRA a.s.
Sídlo: Nádražní 133/25, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČO: 228 01 146
Zápis v OR: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2338
Právní forma: akciová společnost
Dále též jen: zanikající společnost
(nástupnická společnost a zanikající společnost jsou společně dále označovány rovněž jako zúčastněné
společnosti)
v souvislosti se zamýšlenou fúzí nástupnické a zanikající společnosti upozorňují své akcionáře jejich práva
podle § 119a zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách, v platném znění („zákon o přeměnách). Na
internetových stránkách www.dek.cz/dekinvest/stavebninyastra jsou uveřejněny dokumenty dle § 119
zákona o přeměnách:
a) Projekt fúze
b) Účetní závěrky zúčastněných společností za poslední tři účetní období, jestliže zúčastněná
společnost trvá, včetně konečných účetních závěrek předcházejících rozhodnému dni fúze
1.1.2013, zahajovací rozvaha nástupnické společnosti a zprávy auditora o jejich ověření.
Internetová schránka umožňuje akcionářům stažení a vytištění těchto dokumentů. Dojde–li k souvislému
přerušení přístupu na internetovou stránku po dobu delší než 24 hodin, jsou zúčastněné společnosti
poskytnout tyto listiny k nahlédnutí v sídle každé ze zúčastněných společností a vydat každému akcionáři,
který o to požádá, bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis z těchto listin.
S ohledem na skutečnost, že se nemá konat valná hromada žádné ze zúčastněných společností, obě
zúčastněné společnosti upozorňují své akcionáře na jejich práva podle § 131 zákona o přeměnách.
Dosavadní akcionář nebo akcionáři nástupnické i zanikající společnosti, kteří jsou vlastníky akcií, jejichž
celková jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 5 % upsaného základního kapitálu nástupnické nebo
zanikající společnosti před fúzí sloučením, mají právo požádat představenstvo nástupnické nebo zanikající
společnosti o svolání valné hromady za účelem schválení fúze sloučením do 1 měsíce ode dne uveřejnění
tohoto upozornění.
V Praze, dne 3. října 2013

V Praze, dne 3. října 2013

za nástupnickou společnost
DEKINVEST, uzavřený investiční fond, a.s.

za zanikající společnost
Stavebniny ASTRA a.s.

Ing. Vít Kutnar, předseda představenstva

Ing. Vít Kutnar, jediný člen představenstva
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