Upozornění pro věřitele
obchodní společnost
KLENOTY AURUM, s.r.o.
IČO: 251 48 788, se sídlem U libeňského pivovaru 2015/10, Libeň, 180 00 Praha 8,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C,
vložka číslo 53684
(dále jen jako „nástupnická společnost“)
a
obchodní společnost
KA Libeň a.s.
IČO: 601 93 816, se sídlem U libeňského pivovaru 2015/10, Libeň, 180 00 Praha 8,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B,
vložka číslo 2393
(dále jen jako „zanikající společnost“)
(zanikající společnost a nástupnická společnost dále společně jako „zúčastněné
společnosti“)
oznamují
ve smyslu zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev,
v platném znění (dále jen „zákon o přeměnách“), že jsou účastny fúze sloučením
podle projektu fúze sloučením vyhotoveného formou notářského zápisu dne 14. 11.
2017 (N1054/2017, NZ 1747/2017), dle něhož bude společnost KA Libeň a.s.
zrušena bez likvidace a její jmění přejde na společnost KLENOTY AURUM, s.r.o.,
která se stane jejím univerzálním právním nástupcem (dále jen jako „projekt fúze
sloučením“).
Obě zúčastněné společnosti současně s projektem fúze sloučením zveřejňují i
následující upozornění pro své věřitele na jejich práva podle § 35 až § 39 a dále §
118 a násl. zákona o přeměnách, a to na internetových stránkách:
www.klenotyaurum.cz a www.klenotyaurumas.cz
UPOZORNĚNÍ PRO VĚŘITELE NA JEJICH PRÁVA
1) Věřitelé zúčastněných společností, kteří přihlásí své nesplatné pohledávky do 6
měsíců ode dne, kdy se zápis fúze sloučením 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 zúčastněnou společností k dohodě o
způsobu zajištění pohledávky, rozhodne o dostatečném zajištění soud s ohledem na
druh a výši pohledávky.

Upozornění pro věřitele
2) Jestliže věřitel prokáže, že se v důsledku přeměny podstatným způsobem sníží
dobytnost jeho pohledávky a zúčastněná společnost neposkytla přiměřené zajištění,
může požadovat poskytnutí dostatečné jistoty ještě před zápisem přeměny do
obchodního rejstříku.
3) 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.
4) Zúčastněné společnosti neemitovaly žádné dluhopisy, opční listy ani jiné
účastnické cenné papíry a nevztahuje se tedy na ně povinnost upozorňovat jejich
vlastníky na práva podle ustanovení § 37 a § 38 zákona o přeměnách.
5) Povinnost splatit vklad nebo emisní kurs akcií není přeměnou dotčena, nestanoví-li
tento zákon jinak.

V Praze, dne 15. 11. 2017

KLENOTY AURUM, s.r.o.

p. Marek Lori, jednatel
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KA Libeň a.s.

p. Marek Lori, předseda představenstva

Ing. Pavel Vojtík, místopředseda představenstva

