Upozornění pro věřitele na jejich práva podle § 35 až 39 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 věřitele na jejich
práva podle § 35 až 39 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách, v platném znění. Věřitelé osob
zúčastněných na přeměně, kteří přihlásí své nesplatné pohledávky do 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 osobou zúčastněnou na přeměně
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 osoba zúčastněná na přeměně neposkytla přiměřené zajištění, může
požadovat poskytnutí dostatečné jistoty ještě před zápisem přeměny do obchodního rejstříku. Žádná
ze zúčastněných společností není příjemcem veřejné podpory. 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. Žádná ze zúčastněných společností nevydala dluhopisy
ani jiné cenné papíry než akcie ve smyslu § 37 a následujících zákona o přeměnách, proto je od
upozornění jejich majitelům upuštěno. Povinnost splatit vklad nebo emisní kurs akcií není přeměnou
dotčena, nestanoví –li zákon o přeměnách jinak.

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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