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

V Drietome, 29.6.2017

Zverejnenie údajov o cezhraničnom zlúčení podľa §69aa ods. 4 ObZ
Spoločnosť MEA Water Management SK s.r.o., so sídlom Areál PDP Drietoma,
Drietoma, PSČ: 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. 4 Obchodného zákonníka:
a) informácia, že spoločnosť v dôsledku cezhraničného zlúčenia alebo cezhraničného
splynutia premiestni svoje sídlo mimo územia Slovenskej republiky, ak sa navrhuje,
aby nástupnícka spoločnosť mala sídlo mimo územia Slovenskej republiky:
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, v
dôsledku cezhraničného zlúčenia premiestni svoje sídlo mimo územia Slovenskej
republiky, keďže nástupnícka spoločnosť bude mať sídlo mimo územia
Slovenskej republiky.
b) informácia v štátnom jazyku o právnej forme nástupníckej spoločnosti spolu s
odkazom na konkrétne ustanovenia právnych predpisov, ktoré túto právnu formu
upravujú, ak bude mať nástupnícka spoločnosť sídlo mimo územia Slovenskej
republiky,
Právna forma nástupníckej spoločnosti e spoločnosť s ručením obmedzeným.
Právnym predpisom, ktorý upravuje túto právnu formu spoločnosti v Českej
republika je Zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. a to najmä
ustanovenia §132-§242.

c) účtovné závierky všetkých zúčastnených spoločností, prípadne ich právnych
predchodcov za posledné po sebe idúce tri roky, ak niektorá zo spoločností vznikla
neskôr a nemala právneho predchodcu za všetky roky jej trvania:
Účtovné závierky všetkých zúčastnených spoločností za posledné po sebe idúce tri
roky 2014,2015,2016 tvoria prílohu tohoto oznámenia.
d) priebežnú účtovnú závierku vyhotovenú ku dňu, ktorý nesmie byť skorší ako prvý deň
tretieho mesiaca predchádzajúceho vyhotoveniu návrhu zmluvy o cezhraničnom
zlúčení alebo zmluvy o cezhraničnom splynutí spoločností, ak posledná riadna
účtovná závierka je vyhotovená ku dňu, od ktorého do vyhotovenia návrhu zmluvy o
cezhraničnom zlúčení alebo zmluvy o cezhraničnom splynutí uplynulo viac ako šesť
mesiacov:
Posledná riadna účtovná závierka je vyhotovená ku dňu 31.12.2016. Návrh
zmluvy o cezhraničnom zlúčení bol vyhotovený ku dňu 20.6.2017. Od
vyhotovenia poslednej riadnej účtovnej závierky do vyhotovenia návrhu zmluvy
o zlúčení neuplynulo viac ako 6 mesiacov. Priebežnú účtovnú závierku teda nie je
potrebné vyhotovovať.
e) meno a priezvisko notára, ktorý bude vydávať osvedčenie podľa odseku 7 § 69aa
Obchodného zákonníka, adresu jeho notárskeho úradu, prípadne aj jeho ďalšie
kontaktné údaje.
JUDr. Viera Čopáková, notárka , so sídlom notárskeho úradu Tkáčska 2,
Prešov, PSČ: 080 01, Slovenská republika,
Telefón: 051 7731980, Mobil: 0915 309 281, E-mail: vcopakova@stonline.sk

MEA Water Management SK s.r.o.

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

