Oznámení o uložení projektu vnitrostátní
fúze sloučením do sbírky listin a
upozornění pro věřitele

Notice of the Disclosure of a National
Merger Project in Collection of
Documents and Notice to Creditors

Obchodní společnost CETIN a.s., se sídlem
Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00
Praha 9, IČO: 040 84 063, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, vložka 20623 (dále
jen „Společnost“), jakožto nástupnická
společnost,

The company CETIN a.s., with its registered
office at 2510/19, Libeň, 190 00 Prague 9,
the Czech Republic, ID No.: 040 84 063,
registered in the Commercial Register kept
by the Municipal Court in Prague, Section B,
Insert 20623 (the „Company“), as a
successor company,

tímto plní svoji zákonnou povinnost
zveřejnění oznámení podle ust. § 33 odst. 1
písm. b) zákona č. 125/2008 Sb., o
přeměnách obchodních společností a
družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „Zákon o přeměnách“), o uložení
projektu přeměny do sbírky listin a
upozornění pro věřitele na jejich práva,
přičemž tuto povinnost současně plní v
souladu s § 33 odst. 2 Zákona o přeměnách
i za zanikající společnost při fúzi sloučením,
a to společnost STEL-INVEST s.r.o., se
sídlem Sušilovo náměstí 50/28, 683 01
Rousínov, IČO: 262 38 365, zapsanou
v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Brně, oddíl C, vložka 39596 (dále
jen „Zanikající společnost“; Zanikající
společnost a Společnost dále společně jen
„Zúčastněné společnosti”).

hereby fulfils its legal obligation to publish a
notice pursuant to the provisions of § 33 par.
1 let. b) of Act No. 125/2008 Coll., on the
transformation
of
companies
and
cooperatives (the “Transformation Act”), on
the saving of a national merger project to a
collection of documents and give notice to
creditors of their rights, while, at the same
time, fulfilling this obligation in accordance
with § 33 par. 2 of the Transformation Act
also on behalf of the company to be
dissolved during the merger, namely the
company STEL-INVEST s.r.o., with its
registered office at Sušilovo náměstí 50/28,
683 01 Rousínov, the Czech Republic,
ID No.: 262 38 365, registered in the
Commercial Register kept by the Regional
Court in Brno, Section C, Insert 39596 (the
“Dissolving Company”, the Company and
Dissolving Company together as the
“Participating Companies”).

Do sbírky listin vedené (i) Městským soudem
v Praze pro spisovou značku B 20623 pro
Společnost a (ii) Krajským soudem v Brně
pro spisovou značku C 39596 pro Zanikající
společnost byl uložen projekt vnitrostátní
fúze sloučením Zúčastněných společností
vyhotovený dne 16. 12. 2020 (dále jen
„Projekt fúze sloučením”).

A project undertaking a domestic merger of
the Participating Companies that was
prepared on December 16, 2020 (the
„Merger Project”) was saved in the
collection of documents kept by the (i)
Municipal Court in Prague for the Company
under File number B 20623 and (ii) Regional
Court in Brno under File number C 39596 for
the Dissolving Company.

Zúčastněné společnosti dále upozorňují své The Participating Companies also hereby
věřitele na jejich práva vyplývající z ust. § 35 notify their creditors of their rights arising
až 39 Zákona o přeměnách v souvislosti from the provisions of § 35 to 39 of the
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s fúzí sloučením. Věřitelé Zúčastněných
společností, kteří přihlásí své nesplatné
pohledávky do šesti měsíců ode dne, kdy se
zápis fúze sloučením do obchodního
rejstříku stane účinným vůči třetím osobám,
mohou požadovat poskytnutí dostatečné
jistoty, jestliže se v důsledku fúze sloučením
zhorší dobytnost jejich pohledávek. Marným
uplynutím této lhůty toto právo zaniká.
Nedojde-li mezi věřitelem a Zúčastněnými
společnostmi 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 fúze sloučením podstatným
způsobem sníží dobytnost jeho pohledávky
a Zúčastněná osoba neposkytla přiměřené
zajištění, je oprávněn požadovat poskytnutí
dostatečné jistoty ještě před zápisem fúze
sloučením do obchodního rejstříku.

Transformation Act in connection with the
merger. Creditors of the Participating
Companies who file their outstanding claims
within six months from the date on which the
merger becomes effective against third
parties are entitled to require sufficient
security to be provided if the recoverability of
their claims deteriorates as a result of the
merger. Upon the expiration of this period in
vain, this right expires. If no agreement is
reached between the creditor and the
Participating Companies on the method of
securing the claim, a court shall decide on
the provision of sufficient security with regard
to the type and amount of the claim. If the
creditor demonstrates that the merger will
significantly reduce the recoverability of his
claim and the Participating Company does
not provide adequate security, he is entitled
to require sufficient security before the
merger is registered in the Commercial
Register.

Právo na poskytnutí jistoty nemají věřitelé:

The following creditors do not have a right to
the provision of security:

-

kteří mají právo
uspokojení
svých
insolvenčním řízení,

na přednostní
pohledávek
v

-

creditors who have the right to the
preferential satisfaction of their claims in
insolvency proceedings,

-

kteří se pro účely insolvenčního řízení
považují za zajištěné věřitele, nebo

-

creditors who are considered to be
secured
creditors
in
insolvency
proceedings, and/or

-

jejichž pohledávky vznikly až po zápisu
přeměny do obchodního rejstříku.

-

creditors whose receivables arose only
after the registration of the merger in the
Commercial Register.

Společnost upozorňuje ve smyslu ust. § 118
a § 119 Zákona o přeměnách své akcionáře,
že pro ně budou v jejím sídle počínaje dnem
zveřejnění tohoto oznámení k nahlédnutí
následující písemnosti:

a.

Pursuant to the provisions of § 118 and § 119
of the Transformation Act, the Company
hereby informs its shareholders that the
following documents will be available for
inspection at its registered office as of the
date of the publication of this notice:

Projekt fúze sloučením,

a.
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the Merger Project,

b.

účetní závěrky všech Zúčastněných
společností za poslední tři účetní
období, pokud Zúčastněné společnosti
po tuto dobu trvají, popřípadě takové
účetní
závěrky
jejich
právních
předchůdců, a zprávy auditora o jejich
ověření.

b.

the financial statements of all of the
Participating Companies for the last
three accounting periods, if the
Participating Companies existed during
this period, or, if applicable, such
financial statements of their legal
predecessors, and the auditor's reports
on their verification.

Společnost, vydá každému svému akcionáři,
který o to požádá, bez zbytečného odkladu
bezplatně opis nebo výpis písemností
uvedených výše.

The Company shall issue to each of its
shareholders who so request, without undue
delay, a copy or extract of the documents
mentioned above free of charge.

Žádná ze Zúčastněných společností
nevydala žádné vyměnitelné ani prioritní
dluhopisy ani jiné účastnické cenné papíry, s
nimiž by byla spojena zvláštní práva, tedy
ust. § 37 Zákona o přeměnách se nepoužije.

None of the Participating Companies has
issued any convertible or senior bonds or
other participating securities with which
special rights would be associated, i.e. the
provisions of § 37 of the Transformation Act
do not apply.

Práva vlastníků dluhopisů podle zvláštního The rights of bondholders pursuant to any
zákona nejsou ustanoveními § 36 a 37 special law are not affected by the provisions
Zákona o přeměnách dotčena.
of Sections 36 and 37 of the Transformation
Act.
Povinnost splatit vklad nebo emisní kurs
akcií není fúzí dotčena, nestanoví-li Zákona
o přeměnách jinak; základní kapitál
Zúčastněných společností je splacen, tj.
vkladová povinnost byla zcela splněna
ohledně všech akcií a podílu v Zúčastněných
společnostech.

The obligation to repay the contribution or
the issue price of the shares is not affected
by the merger, unless otherwise provided by
the Transformation Act; the Registered
Capital of the Participating Companies is
paid up, i.e. the contribution obligation has
been fully fulfilled in respect of all shares and
interests in the Participating Companies.

Zúčastněné společnosti nejsou příjemci The Participating Companies
žádné veřejné podpory.
recipients of any public support.
Dosavadní akcionáři Společnosti, kteří jsou
vlastníky akcií, jejichž celková jmenovitá
hodnota dosahuje alespoň 5 % upsaného
základního kapitálu Společnosti před fúzí
sloučením, mají podle ust. § 131 Zákona o
přeměnách právo požádat představenstvo
Společnosti o svolání valné hromady za
účelem schválení fúze sloučením do 1

are

not

Under the provisions of § 131 of the
Transformation
Act,
the
existing
shareholders of the Company whose shares
total nominal value reaches at least 5% of
the Registered Capital of the Company
before the merger have the right to request
that the Board of Directors of the Company
convene a general meeting for the approval
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měsíce ode
oznámení.

dne

zveřejnění

tohoto of the merger within 1 month from the date of
the publication of this notice.

V/In Praze/Prague dne/on 16/12/2020

CETIN a.s.
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