MEA Water Management SK s.r.o.
so sídlom Areál PDP Drietoma, Drietoma, 913 03 Slovenská republika, IČO: 36 561 436,
zapísaná v obch. registri vedenom Okresným súdom Trenčín, odd.: Sro, vložka číslo: 31449/R

Zverejnenie údajov o cezhraničnom zlúčení podľa §69aa ods. 3 ObZ
Spoločnosť MEA Water Management SK s.r.o., so sídlom Areál PDP Drietoma,
Drietoma, 913 03 Slovenská republika, IČO: 36 561 436, zapísaná v obchodnom registri
vedenom Okresným súdom Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 31449/R, („ako Zanikajúca
spoločnosť“)
oznamuje, že zamýšľa realizovať cezhraničné zlúčenie s obchodnou
spoločnosťou MEA Water Management s.r.o, spoločnosť zriadená a existujúca podľa práva
Českej republiky, so sídlom Plzeň – Skvrňany, Domažlická 180, 314 56 Česká republika,
IČO: 279 99 734, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským soudem v Plzni, oddiel:
C, vložka číslo: 20820, („ako Nástupnícka spoločnosť“), tak aby došlo k zrušeniu zanikajúcej
spoločnosti bez likvidácie, zlúčením s Nástupníckou spoločnosťou, k prechodu imania
Zanikajúcej spoločnosti na Nástupnícku spoločnosť.
Spoločnosť MEA Water Management SK s.r.o., so sídlom Areál PDP Drietoma,
Drietoma, 913 03 Slovenská republika, IČO: 36 561 436, zapísaná v obchodnom registri
vedenom Okresným súdom Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 31449/R, týmto
zverejňuje údaje o cezhraničnom zlúčení podľa ust. §69aa ods. 3 Obchodného
zákonníka:
a) Obchodné meno a právna forma a sídlo každej zo zúčastnených spoločností:
MEA Water Management SK s.r.o., spoločnosť zriadená a existujúca podľa práva
Slovenskej republiky, so sídlom Areál PDP Drietoma, Drietoma, 913 03 Slovenská
republika, IČO: 36 561 436, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným
súdom Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 31449/R („Zanikajúca spoločnosť“)
a
MEA Water Management s.r.o, spoločnost zriadená a existujúca podľa práva Českej
republiky, so sídlom Plzeň – Skvrňany, Domažlická 180, 314 56 Česká republika,
IČO: 279 99 734, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským soudem v Plzni,
oddiel: C, vložka číslo: 20820, („Nástupnícka spoločnosť“)
b) Názov obchodného registra alebo inej evidencie, do ktorej je každá zúčastnená spoločnosť
zapísaná, a identifikačné číslo organizácie v obchodnom registri alebo inej evidencii, ak jej
toto bolo pridelené, alebo iné číslo zápisu v obchodnom registri alebo inej evidencii, ak právo
štátu, ktorým s spoločnosť spravuje, ukladá zúčastnenej spoločnosti povinnosť zápisu do
obchodného registra alebo inej evidencie:
MEA Water Management SK s.r.o., spoločnosť zriadená a existujúca podľa práva
Slovenskej republiky, so sídlom Areál PDP Drietoma, Drietoma, 913 03 Slovenská
republika, IČO: 36 561 436, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným
súdom Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 31449/R („Zanikajúca spoločnosť“)

a
MEA Water Management s.r.o, spoločnost zriadená a existujúca podľa práva Českej
republiky, so sídlom Plzeň – Skvrňany, Domažlická 180, 314 56 Česká republika,
IČO: 279 99 734, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským soudem v Plzni,
oddiel: C, vložka číslo: 20820, („Nástupnícka spoločnosť“)
c) Odkaz na opatrenia prijaté na zabezpečenie ochrany práv veriteľov a menšinových
spoločníkov s uvedením poštovej adresy a adresy webového sídla , ak je zriadené, na ktorom
možno bezplatne získať všetky uvedené informácie vrátane informácií uvedených v odseku 4 §
69aa Obchodného zákonníka.
Veritelia slovenskej zúčastnenej spoločnosti, ktorí majú ku dňu schválenia návrhu
zmluvy o cezhraničnom zlúčení alebo zmluvy o cezhraničnom splynutí, voči nej
nesplatné pohľadávky, majú právo požadovať, aby splnenie ich neuhradených
pohľadávok bolo primerane zabezpečené. Ak sa veritelia so slovenskou zúčastnenou
spoločnosťou nedohodnú, o primeranom zabezpečení rozhodne súd. Zabezpečenie sa
považuje za primerané vždy, ak sa do notárskej úschovy zložila peňažná hotovosť vo
výške pohľadávky označenej veriteľom. Veritelia, ktorí mali voči Zanikajúcej
spoločnosti pred Cezhraničným zlúčením pohľadávky, môžu tieto uplatniť voči
Nástupníckej spoločnosti na slovenskom súde a na základe slovenského práva.
Opatrenia na zabezpečenie práv veriteľov sú uvedené v článku 15 Návrhu zmluvy
o zlúčení.
Jediným spoločníkom zanikajúcej spoločnosti je nástupnícka spoločnosť. Zanikajúca
spoločnosť nemá menšinových spoločníkov, preto nie je potrebné prijímať opatrenia
na ich ochranu.
V Obchodnom vestníku Slovenskej republiky budú o Zanikajúcej
spoločnosti
zverejnené informácie v súlade s ust. § 69aa odst. 3 Obchodného zákonníka.
Informácie a dokumenty podľa ust. § 69aa ods. 3, a podľa § 69aa ods. 4 Obchodného
zákonníka môžu veritelia a spoločníci bezplatne získať v sídle spoločnosti MEA Water
Management SK s.r.o., Areál PDP Drietoma, Drietoma, 913 03 Slovenská republika
alebo na webovom sídle www.mea.sk.
V Drietome, 29.6.2017

MEA Water Management SK s.r.o.
Táto informácia sa zverejňuje:
a) zverejňuje sa v Obchodnom vestníku
b) v sídle MEA Water Management SK s.r.o., na adrese Areál PDP Drietoma, Drietoma,
PSČ: 913 03, Slovenská republika a rovnako
c) na webovom sídle www.mea.sk
d) zakladá sa do Zbierky listín Obchodného registra vedenom na Okresnom súde Trenčín

